
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del pressupost del 2014 destinat a l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 314-11337/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tiroteig al barri de Can Palmer, de Viladecans (Baix Llobre-
gat), del 23 de gener de 2014
Tram. 314-11359/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes signats amb empreses internacionals de con-
sultoria per a l’assessorament sobre l’acció exterior del 2011 
ençà
Tram. 314-11367/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els delictes i les faltes comesos a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11369/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els delictes i les faltes comesos a Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11372/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes i les faltes comesos a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11373/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de reforma de l’Institut Montserrat Miró, de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11375/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denegació de permisos de lactància a mares substitutes o 
interines treballadores del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-11389/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a garantir l’actuació dels bombers en les emer-
gències
Tram. 314-11397/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a establir el nombre de bombers de guàrdia en 
els diferents parcs de bombers
Tram. 314-11398/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
parcs de bombers que s’han tancat el 2013
Tram. 314-11399/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles dels parcs de bombers del 2010 ençà
Tram. 314-11400/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers de guàrdia a cadascun dels parcs de 
bombers del 2010 ençà
Tram. 314-11401/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a la invasió de rates gambianes a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-11404/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a facilitar l’entrada de les empreses comer-
cialitzadores de fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre 
al mercat rus
Tram. 314-11411/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre les 
actuacions per a promocionar les em preses comercialitzadores 
de fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre al mercat de proxi-
mitat
Tram. 314-11412/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a incrementar la facturació de les empreses 
de fruita dolça de la Ribera d’Ebre com a primer proveïdor a 
Europa
Tram. 314-11413/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a identificar les propostes d’estalvi en la pro-
ducció de l’oli i la col·laboració entre empreses oleícoles de 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11414/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte d’optimització de costos de producció de les em-
preses oleícoles del clúster de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11417/10
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enregistrament de la sortida de les persones que vivien a 
Can Vies, a Barcelona, el dia dels fets pels quals es va es-
corcollar l’edifici
Tram. 314-11428/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retenció de sis persones que es trobaven a Can Vies, a Bar-
celona, el 29 de gener de 2014, quan se’n va fer l’escorcoll
Tram. 314-11429/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectes comissats a l’escorcoll de Can Vies, a Barcelona, el 29 
de gener de 2014
Tram. 314-11430/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del gran desplegament policial per a escorcollar Can 
Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 314-11431/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del cessament de la subdirectora general dels 
Agents Rurals
Tram. 314-11432/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals els agents rurals han deixat de fer tas-
ques d’inspecció urbanística fora dels espais naturals pro-
tegits
Tram. 314-11433/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Centre de la Propietat Forestal
Tram. 314-11440/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
càmeres instal·lades a la seu del Partit Popular a Tarragona
Tram. 314-11462/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
repartiment de les armilles antibales als agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11463/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de caps de bestiar porcí a les zones declarades no 
vulnerables els anys 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-11468/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del límit màxim de velocitat en algunes vies 
ràpides
Tram. 314-11469/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions del Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-11485/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions en camins ramaders i de conservació de la 
biodiversitat al Priorat
Tram. 314-11503/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals a les comarques de Girona
Tram. 314-11504/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’empresa Servicio Mascota Domingo López, 
de Vilallonga del Camp (Tarragonès), amb relació a la desa-
parició de sis-cents gossos
Tram. 314-11941/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de les taxes sobre el domini públic hidràulic
Tram. 314-11942/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implementació del servei de rodalia entre Girona i Figueres
Tram. 314-11945/10
Resposta del Govern p. 26

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 
de Barcelona en el programa Els matins de TV3 el 2013
Tram. 325-00069/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 26

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes als regidors i l’alcalde 
de Barcelona a TV3 el 2013
Tram. 325-00070/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 27

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els representants de formacions polítiques 
que han participat en programes de Televisió de Catalunya 
el 2013
Tram. 325-00074/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 27

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les d’aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a TV3 el 2013
Tram. 325-00075/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 27

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el paper del zoològic de Barcelona en l’oferta turís-
tica, cultural, educativa i mediambiental
Tram. 311-01313/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pla d’actuació del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01314/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accés al parc de la Ciutadella des del carrer de 
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Wellington i les repercussions d’aquest projecte per al zoo-
lògic de Barcelona
Tram. 311-01315/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de gestió del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01316/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a solucionar les deficiències d’al-
gunes instal·lacions del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01317/10
Retirada p. 28

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sous d’alguns caps del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12371/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla d’actuació del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12372/10
Retirada p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés al parc de la Ciutadella des del carrer de Welling-
ton i les repercussions d’aquest projecte per al zoològic de 
Barcelona
Tram. 314-12373/10
Retirada p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de gestió del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12374/10
Retirada p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de manteniment del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12375/10
Retirada p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a solucionar les deficiències d’algunes instal-
lacions del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12376/10
Retirada p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la pintura del delfinari del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12377/10
Retirada p. 29

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’incompliment de l’objectiu de dèficit públic 
del 2013
Tram. 311-01286/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Fons social europeu cofi-
nança les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 311-01352/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la partida pressupostària a la qual s’imputen 

les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 311-01353/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la retallada d’una paga extra sencera 
als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01354/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a retallar les nòmines dels treballa-
dors del Servei d’Ocupació de Catalunya cofinançades pel 
Fons social europeu
Tram. 311-01355/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada als treballadors del Servei 
d’Ocupació de Catalunya sobre el cofinançament de llurs 
nòmines per part del Fons social europeu
Tram. 311-01356/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures compensatòries als treballadors del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per les retallades de llurs 
nòmines
Tram. 311-01357/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la gestió de les ofertes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per part d’agències privades
Tram. 311-01358/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presència de militars al Matagalls
Tram. 311-01359/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les maniobres militars al Matagalls
Tram. 311-01360/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar l’afectació del medi ambi-
ent per les maniobres militars al Matagalls
Tram. 311-01361/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reactivació del programa d’ajuts per a rehabili-
tació d’edificis
Tram. 311-01362/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pressupost per al programa d’ajuts per a la 
rehabilitació d’edificis
Tram. 311-01363/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les poblacions en què es troben els habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la 
venda
Tram. 311-01364/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’antiguitat dels contractes de lloguer dels habitat-
ges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran 
a la venda
Tram. 311-01365/10
Anunci p. 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la procedència dels terrenys en què es troben els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es 
posaran a la venda
Tram. 311-01366/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial 
en règim de lloguer que es posaran a la venda que estan edi-
ficades en terrenys qualificats com a equipaments o reser-
vats per a la gent gran o per a l’emancipació de joves
Tram. 311-01367/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la determinació del preu de venda de les promo-
cions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer
Tram. 311-01368/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la situació dels habitatges de protecció oficial 
en règim de lloguer que no siguin adquirits per llurs llogaters 
actuals
Tram. 311-01369/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a fer obres de rehabilitació en els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es 
posaran a la venda
Tram. 311-01370/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les garanties de qualitat de construcció dels habi-
tatges de protecció oficial en règim de lloguer que no siguin 
adquirits per llurs llogaters actuals
Tram. 311-01371/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’informe favorable dels ajuntaments de les promo-
cions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a 
la venda per llurs llogaters actuals
Tram. 311-01372/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial 
en règim de lloguer o desocupats que preveu cedir a empre-
ses i altres inversors
Tram. 311-01373/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les futures adjudicacions d’habitatges de pro-
tecció oficial que quedin buits en les promocions cedides a 
tercers
Tram. 311-01374/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el servei d’atenció específica per als residents 
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer amb re-
lació als contractes dels nous adquirents
Tram. 311-01375/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació dels llogaters en la venda d’habitatges 
de protecció oficial a empreses privades
Tram. 311-01376/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el punt d’informació per als llogaters d’habitatges 
de protecció oficial amb relació a llur cas
Tram. 311-01377/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la cessió de sòl o habitatges per a cooperatives 
sense afany de lucre per a fer habitatge social
Tram. 311-01378/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció del servei de cafeteria de diversos centres penitenciaris
Tram. 311-01379/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el possible encàrrec al Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció del servei de cafeteria de tots els centres pe-
nitenciaris
Tram. 311-01380/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el personal destinat al servei de cafeteria dels cen-
tres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01381/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el personal que ha deixat de prestar el servei 
de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 
2013
Tram. 311-01382/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del servei de cafeteria dels centres peniten-
ciaris el 2013
Tram. 311-01383/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’horari dels interns del servei de cafeteria dels 
centres penitenciaris
Tram. 311-01384/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la retribució mensual dels interns del servei de ca-
feteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01385/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la finalitat de l’encàrrec al Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció del servei de cafeteria dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 311-01386/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el 
servei de cafeteria el prestin els interns
Tram. 311-01387/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant una 
parada del Partit Popular de Catalunya a Barcelona la diada 
de Sant Jordi
Tram. 311-01396/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el control de les aplicacions mòbils que posen en 
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contacte particulars per a fer desplaçaments amb vehicle 
privat
Tram. 311-01401/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els incidents de seguretat al mòdul 3 del cen-
tre penitenciari de Can Brians
Tram. 311-01402/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de funcionaris del servei de vigilància 
interior als patis del centre penitenciari de Can Brians 1
Tram. 311-01403/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al 
centre penitenciari de Can Brians 1 per trasllat al centre pe-
nitenciari del Puig de les Basses
Tram. 311-01404/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al 
centre penitenciari de Can Brians 2 per trasllat al centre pe-
nitenciari del Puig de les Basses
Tram. 311-01405/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les places de personal de serveis penitenciaris no 
cobertes
Tram. 311-01406/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors de serveis penitenciaris 
que seran traslladats al centre penitenciari del Puig de les 
Basses
Tram. 311-01407/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la cobertura de les places de serveis penitenciaris 
que restaran vacants per trasllat al centre penitenciari del 
Puig de les Basses
Tram. 311-01408/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recollida de guardons en els actes de lliurament 
de premis a mossos d’esquadra
Tram. 311-01409/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la designació de mossos d’esquadra en els actes 
de lliurament de premis a companys absents
Tram. 311-01410/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris del premi Mosso de l’Any
Tram. 311-01411/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la interpretació del criteri relatiu a la defensa 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a element per al premi 
Mosso de l’Any
Tram. 311-01412/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els candidats al premi Mosso de l’Any
Tram. 311-01413/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a confeccionar una bandera del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01414/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria d’actes alternatius a la celebració 
del Dia de les Esquadres
Tram. 311-01415/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la confirmació de l’assistència dels sindicats del 
Cos de Mossos d’Esquadra a un sopar de gala
Tram. 311-01416/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques dels mossos d’esquadra a un sopar 
de gala
Tram. 311-01417/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la celebració de l’eucaristia entre els actes de cele-
bració del Dia de les Esquadres
Tram. 311-01418/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el model que segueixen les celebracions dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01419/10
Anunci p. 49

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
maniobres i la presència de militars al Matagalls
Tram. 314-12499/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge del conseller de la Presidència a Lisboa el febrer 
del 2014
Tram. 314-12500/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge de la vicepresidenta del Govern al Marroc el febrer 
del 2014
Tram. 314-12501/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a preservar la dignitat de les dones amb rela-
ció a l’ús públic del burca i el nicab
Tram. 314-12502/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de les unitats de suport vital intermedi que no 
tenen metge
Tram. 314-12503/10
Formulació p. 51

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament de barris
Tram. 314-12504/10 a 314-12636/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada pressupostària a l’Institut Català de la Salut per 
al 2014
Tram. 314-12637/10
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retallada pressupostària al sector sanitari concertat per 
al 2014
Tram. 314-12638/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la prevalença i la incidència de coinfecció d’hepatitis C i 
VIH/sida
Tram. 314-12639/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients infectats de VIH/sida i de pacients amb 
coinfeccions de VIH/si da i hepatitis B o C trasplantats de fetge
Tram. 314-12640/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost anual i total dels pacients infectats amb el VIH/sida
Tram. 314-12641/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions i el cost d’accés a nous medicaments per al 
VIH/sida
Tram. 314-12642/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevalença d’hepatitis C en comparació amb Espanya, Euro-
pa i a nivell internacional
Tram. 314-12643/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència anual de l’hepatitis C
Tram. 314-12644/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients amb hepatitis C crònica que reben 
tractament
Tram. 314-12645/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de malalts d’hepatitis C en llista d’espera de medi-
cació d’ús compassiu o medicació estrangera
Tram. 314-12646/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost de la medicació per a l’hepatitis C crònica
Tram. 314-12647/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb hepatitis C crònica amb cirrosi o 
tumor hepàtic trasplantats de fetge
Tram. 314-12648/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost unitari d’un procés de trasplantament hepàtic
Tram. 314-12649/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la literatura científica i l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya del tractament de l’hepa-
titis C crònica amb interferons d’última generació
Tram. 314-12650/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta amb relació a l’increment del cost de la incorpo-

ració d’interferons d’última generació per al tractament de 
l’hepatitis C
Tram. 314-12651/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del mosquit tigre i les actua cions i les avaluacions 
interdepartamentals en salut
Tram. 314-12652/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la mosca negra i les actuacions i les avaluaci-
ons interdepartamentals en salut
Tram. 314-12653/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reactivació del programa d’ajuts per a la rehabilitació d’ha-
bitatges
Tram. 314-12654/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de llo-
guer a la venda per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12655/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer o desocupats que preveu cedir a empreses i altres 
inversors
Tram. 314-12656/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que no si-
guin adquirits per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12657/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió de sòl o habitatges per a cooperatives sense afany 
de lucre per a fer habitatge social
Tram. 314-12658/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni anual amb l’Obra Social de La Caixa
Tram. 314-12659/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del ser-
vei de cafeteria als centres penitenciaris
Tram. 314-12660/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat dels centres penitenciaris en què el servei de cafe-
teria el prestin els interns
Tram. 314-12661/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
poblat ibèric de Can Burriac, a Cabrera de Mar (Maresme)
Tram. 314-12662/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident del 3 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12663/10
Formulació p. 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident del 4 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12664/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant una parada del 
Partit Popular de Catalunya a Barcelona la diada de Sant 
Jordi
Tram. 314-12665/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cicles formatius que s’imparteixen a l’Institut Gaudí, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-12666/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió del doctorat honoris causa per la Universitat de 
Barcelona al president de l’Equador
Tram. 314-12667/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’edifici Magisteri del carrer de Sant Martí de Lleida
Tram. 314-12668/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control de les aplicacions mòbils que posen en contacte 
particulars per a fer desplaçaments en vehicle privat
Tram. 314-12669/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ampliar l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Es-
teve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-12670/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de suprimir línies d’educació primària a Castellde-
fels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12671/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reconvertir alguna escola de Castelldefels (Baix 
Llobregat) en institut
Tram. 314-12672/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la participació de la comunitat educativa i 
el consistori de Castelldefels (Baix Llobregat) en la definició 
de projecte educatiu
Tram. 314-12673/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preinscripció escolar per al curs 2014-2015
Tram. 314-12674/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament del Baix Llobregat
Tram. 314-12675/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de Barcelona 
Comarques
Tram. 314-12676/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de la Catalunya 
Central
Tram. 314-12677/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament de Girona
Tram. 314-12678/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament de Lleida
Tram. 314-12679/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament del Maresme - 
Vallès Oriental
Tram. 314-12680/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona
Tram. 314-12681/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-12682/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament del Vallès Oc-
cidental
Tram. 314-12683/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit del Consorci 
d’Educació de Barcelona
Tram. 314-12684/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment del Vallès Occidental
Tram. 314-12685/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment de Tarragona
Tram. 314-12686/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment del Vallès Oriental - Maresme
Tram. 314-12687/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
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l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment de Lleida
Tram. 314-12688/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment de Girona
Tram. 314-12689/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la 
segona i la tercera opció de preferència als centres edu-
catius de l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Catalunya Central
Tram. 314-12690/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment de Barcelona Comarques
Tram. 314-12691/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment del Baix Llobregat
Tram. 314-12692/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-12693/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la sego-
na i la tercera opció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12694/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territori-
als del Departament d’Ensenyament del Baix Llobregat
Tram. 314-12695/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament de Barcelona Co-
marques
Tram. 314-12696/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament de la Catalunya 
Central
Tram. 314-12697/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament de Girona
Tram. 314-12698/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament de Tarragona
Tram. 314-12699/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament de Lleida
Tram. 314-12700/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament del Maresme - Vallès 
Oriental
Tram. 314-12701/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12702/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament del Vallès Occidental
Tram. 314-12703/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies escolars que s’obriran en l’àmbit del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona
Tram. 314-12704/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’e-
volució dels recursos del transport sanitari urgent de Mont-
cada i Reixac i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12705/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del servei de farmàcia comunitària de Montcada i 
Reixac i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12706/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els horaris de les guàrdies de les farmàcies de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12707/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució mensual del nombre d’usuaris atesos al servei 
d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12708/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi anual per la reducció horària dels serveis d’atenció 
continuada i d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12709/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’un equip mèdic amb un metge i un infermer per al ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12710/10
Formulació p. 81



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

SUMARI 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vacunació de la varicel·la recomanada als dotze anys
Tram. 314-12711/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vacunació del virus del papil·loma en la preadolescència
Tram. 314-12712/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
diferències entre el calendari de vacunacions sistemàtic de 
Catalunya i el recomanat pel Ministeri de Sanitat
Tram. 314-12713/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb la Societat Catalana de Pediatria i la So-
cietat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia 
Clínica amb relació a la recomanació de la vacunació sis-
temàtica
Tram. 314-12714/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes rebudes pel desabastament de vacunes de la varicel-
la a les farmàcies
Tram. 314-12715/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de vacunacions en calendaris diferents dels re-
comanats
Tram. 314-12716/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades de la població protegida per les va-
cunes sistemàtiques recomanades
Tram. 314-12717/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els incidents esdevinguts al Centre Penitenciari Brians 1 i 
les conseqüències dels trasllats al Centre Penitenciari de Fi-
gueres
Tram. 314-12718/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
celebracions del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12719/10
Formulació p. 84
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del pressupost del 2014 desti-
nat a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-11337/10

Resposta del Govern
Reg. 64474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11337/10 us 
informo del següent:

Hores d’ara els tècnics del CatSalut i del Departament 
de Salut han redactat el Pla director de l’Hospital de 
Viladecans, tasca que no demana una inversió o pres-
supost addicional, ja que es realitza amb els recursos 
propis del Departament. Aquest document s’ha pre-
sentat als ajuntaments per tal que puguin fer les seves 
aportacions. La previsió es tancar el document al llarg 
del mes de maig un cop valorades les aportacions re-
budes.

Una vegada aprovat el Pla director pel Departament, 
es podrà desenvolupar el Pla funcional del centre que, 
en finalitzar-se, permetrà encarregar a Infraestructu-
res.cat la redacció del projecte executiu. No està pre-
vista cap partida específica al pressupost per aquest 
projecte donat que Infraestructures.cat disposa d’una 
partida genèrica per assumir la redacció de tots els 
projectes que s’iniciïn en el decurs de l’exercici.

Barcelona, 24 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tiroteig al barri de Can Palmer, de 
Viladecans (Baix Llobregat), del 23 de gener 
de 2014
Tram. 314-11359/10

Resposta del Govern
Reg. 63915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11359/10 us 
informo del següent:

El Jutjat d’Instrucció número 9 de Gavà va declarar 
el secret de les actuacions amb relació al fets que van 
tenir lloc a Viladecans el 23 de gener de 2014 a què fa 
referència la pregunta.

La policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
establir un dispositiu per donar seguretat a les perso-
nes perjudicades, evitar que es produïssin més inci-
dents, restablir la tranquil·litat entre el veïnat i analit-
zar els indicis existents en el lloc dels fets, els quals, de 
moment, no han permès fer cap detenció.

La funció de prevenció que correspon a la policia de 
la Generalitat s’emmarca, amb caràcter general, en les 
funcions que atorga la llei a les forces i cossos de se-
guretat.

Finalment, assenyalar que no és possible fer una extrac-
ció estadística de les intervencions del cos de Mossos 
d’Esquadra en què hi ha implicada un arma de repeti-
ció semiautomàtica o automàtica.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb empreses 
internacionals de consultoria per a l’assesso-
rament sobre l’acció exterior del 2011 ençà
Tram. 314-11367/10

Resposta del Govern
Reg. 63974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11367/10, so-
bre els contractes signats amb empreses internacionals 

http://www.infraestructures.cat/
http://www.infraestructures.cat/
http://www.infraestructures.cat/
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de consultoria per a l’assessorament sobre l’acció exte-
rior del 2011 ençà, us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exte-
riors i de la Unió Europea.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern ha contractat els serveis d’Independent Di-
plomat, una entitat sense ànim de lucre especialitzada 
a donar assessorament i assistència pràctica en l’estra-
tègia diplomàtica i tècnica als governs, grups polítics, 
organitzacions internacionals i organitzacions no go-
vernamentals.

L’objectiu és afavorir l’establiment de contactes relle-
vants en el món polític, econòmic, social, institucional 
i de la comunicació a nivell internacional, i com una 
eina per reforçar la delegació del Govern als Estats 
Units i millorar la projecció de Catalunya en aquest 
país.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els delictes i les faltes comesos a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11369/10

Resposta del Govern
Reg. 63916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11369/10 us 
informo del següent:

El nombre de delictes i de faltes comesos a Montcada i 
Reixac en els anys 2012 i 2013 va ser el següent: 

Tipus Fets coneguts per fet principal

2012 2013

Delictes 1.506 1.423
Faltes penals 1.008 1.021

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-11372/10

Resposta del Govern
Reg. 63917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11372/10 us 
informo del següent:

El nombre de delictes i de faltes comesos a Palau-solità 
i Plegamans en els anys 2012 i 2013 va ser el següent: 

Tipus Fets coneguts per fet principal

2012 2013

Delictes 272 254
Faltes penals 227 215

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11373/10

Resposta del Govern
Reg. 63918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11373/10 us 
informo del següent:

El nombre de delictes i de faltes comesos a Cerdanyola 
del Vallès en els anys 2012 i 2013 va ser el següent: 

Tipus Fets coneguts per fet principal

2012 2013

Delictes 1.666 1.717
Faltes penals 1.665 1.627

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre les obres de reforma de l’Institut 
Montserrat Miró, de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-11375/10

Resposta del Govern
Reg. 64361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11375/10 us 
informo del següent:

El projecte executiu per la substitució de l’Institut 
Montserrat Miró, de Montcada i Reixac està redactat. 
El pressupost d’aquest projecte és de 6.737.276,68 eu-
ros, i es podrà executar quan les disponibilitats pres-
supostàries del Govern de la Generalitat ho permetin.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denegació de permisos de lactància 
a mares substitutes o interines treballadores 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-11389/10

Resposta del Govern
Reg. 64362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11389/10 us 
informo del següent:

La concessió del permís de lactància de fill/filla menor 
de 12 mesos permet disposar a qui en gaudeix d’una 
hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot 
dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret 
es pot substituir per una reducció de jornada normal 
en mitja hora a l’inici i al final de la jornada, o en una 
hora a l’inici o al finals de la jornada.

Pot gaudir d’aquest permís el personal funcionari, in-
terí i laboral, d’acord amb l’establert a la Llei 25/2010, 
de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Ca-
talunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 
5686, de 5.8.2010), i a l’article 8 del Reial decret llei 

20/2012, de 13 de juliol (BOE núm. 168, de 14 de ju-
liol de 2012).

A l’inici del curs 2013-2014 el Departament d’Ense-
nyament tenia establert, en els criteris per la gestió de 
la borsa de treball de personal docent, que el personal 
interí o substitut que volgués gaudir del permís de lac-
tància havia de tenir destinació en un lloc de treball a 
jornada sencera.

El 30 d’octubre de 2013 un Jutjat contenciós adminis-
tratiu de Barcelona va dictar la sentència 287/2013 en 
un procediment per a una docent substituta a qui ha-
via estat denegat el permís de lactància, reconeixent el 
dret de la demandant a gaudir del permís de lactància 
malgrat tenir una jornada inferior a la sencera, exacta-
ment del 86,6%.

El Departament d’Ensenyament, malgrat que la sen-
tència només obliga a la concessió del permís a la per-
sona demandant, la qual cosa ja es va fer de manera 
immediata, va considerar que a la vista de l’argumen-
tació continguda en la sentència podia procedir a la 
modificació dels criteris per la gestió de la borsa per 
de treball de personal docent de l’actual curs escolar, 
per tal de permetre que totes les persones que ocupin 
llocs de treball de jornada del 86,6% o superior (jor-
nada setmanal de 32 h 30 min o superior) poguessin 
gaudir també del permís de lactància.

El 10 de gener de 2014 es va presentar a la Mesa secto-
rial de negociació de personal docent no universitari, 
una proposta de modificació dels esmentats criteris en 
el sentit detallat al paràgraf anterior.

El 21 de gener de 2014 el Departament d’Ensenyament 
ha modificat els criteris per la gestió de la borsa de tre-
ball de personal docent, de manera que els substituts 
amb jornades del 86,6% o superior, ja poden gaudir de 
la reducció de la seva jornada per motiu del permís 
de lactància.

No obstant això, el Departament d’Ensenyament té es-
tablerta la limitació de la reducció de jornada per la 
lactància a jornades inferiors al 86,6% bàsicament per 
dos motius:

Per evitar el perjudici evident per al servei públic edu-
catiu, com han reconegut altres sentències de tribunals 
que reconeixen que es poden establir límits al dret a 
conciliar la vida professional i familiar, precisament 
perquè no entri en col·lisió amb altres drets com és el 
dret a la educació dels alumnes i el funcionament ra-
cional que exigeix l’organització administrativa, i evi-
tar que es produeixi la situació on una única substitu-
ció pugui ser coberta per diferents persones. En aquest 
sentit la sentència 184/2012 de 6 de juliol de 2012, així 
ho estableix.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a garantir l’actuació 
dels bombers en les emergències
Tram. 314-11397/10

Resposta del Govern
Reg. 63919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11397/10 us 
informo del següent:

Els criteris que garanteixen la capacitat d’actuació dels 
bombers de Catalunya en emergències són la plantilla 
i els recursos tècnics disponibles.

El sistema de dotació mínima dels parcs, establert per 
la circular relativa a la jornada i a les modificacions 
de la planificació del calendari anual de guàrdies del 
cos de Bombers, garanteix una adequada capacitat 
d’actuació en les emergències.

Finalment, la dotació de bombers per al vehicles de 
servei en cas d’actuació s’està garantint amb la planti-
lla disponible.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir el nombre de 
bombers de guàrdia en els diferents parcs 
de bombers
Tram. 314-11398/10

Resposta del Govern
Reg. 63920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11398/10 us 
informo del següent:

Les dotacions de guàrdia diària, així com les diferents 
posicions de comandament que s’han de cobrir cada 
dia de l’any, queden recollides i especificades en els 
documents següents:

– Pla director del Cos de Bombers de la Generalitat 
(revisió 2007).

– Decret 103/1998, de 28 d’abril, d’estructura de la Di-
recció General d’Emergències i Seguretat Civil i de re-
gulació de les funcions de guàrdia.

– Circular 22/06/2010, relativa al funcionament i des-
plegament de l’estructura de comandament del Cos de 
Bombers.

Amb l’objectiu de garantir la dotació establerta per als 
diferents parcs de bombers, el Departament d’Interior 
proposa, en el marc de la negociació amb les organit-
zacions sindicals, un increment de guàrdies remune-
rat, però no voluntari.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els parcs de bombers que s’han tan-
cat el 2013
Tram. 314-11399/10

Resposta del Govern
Reg. 63921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11399/10 us 
informo del següent:

Durant tot l’any 2013 un total de 8 parcs de bombers 
van tancar de forma puntual.

La figura de parc de referència no existeix. El cos de 
Bombers de la Generalitat disposa d’una xarxa de 
parcs distribuïda, de manera que la cobertura del ter-
ritori en cas de sinistre no la garanteix únicament el 
parc de bombers més proper, sinó que, en cas necessa-
ri, hi col·labora la xarxa de parcs que l’envolta.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles dels parcs de bombers 
del 2010 ençà
Tram. 314-11400/10

Resposta del Govern
Reg. 63922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11400/10 us 
informo del següent:

Les dades sol·licitades es detallen en el document annex.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers de guàrdia a ca-
dascun dels parcs de bombers del 2010 ençà
Tram. 314-11401/10

Resposta del Govern
Reg. 63923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11401/10 us 
informo del següent:

Les dades sol·licitades es detallen en el document annex.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la inva-
sió de rates gambianes a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-11404/10

Resposta del Govern
Reg. 64342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11404/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació a la invasió de rates gambia-
nes a les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Roca Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Departament d’Agricultura fa un seguiment i control 
continu de les potencials invasions per espècies exòtiques.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a facilitar l’entra-
da de les empreses comercialitzadores de 
fruita dolça i oleícoles de la Ribera d’Ebre al 
mercat rus
Tram. 314-11411/10

Resposta del Govern
Reg. 64343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11411/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a facilitar l’entrada de les empreses 
comercialitzadores de fruita dolça i oleícoles de la Ri-
bera d’Ebre al mercat rus

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, mitjançant Prodeca duu a 
terme la promoció d’aquelles empreses, cooperatives, 



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 16

associacions i institucions que configuren la cadena de 
producció, transformació i distribució del sector agro-
alimentari de Catalunya en els mercats exteriors. Per 
dur a terme aquesta tasca, es coordina amb altres or-
ganismes i entitats, amb l’objectiu de sumar esforços i 
oferir un servei eficient a l’empresa alimentària.

Barcelona, 28 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions per a promocionar les em-
preses comercialitzadores de fruita dolça i oleí-
coles de la Ribera d’Ebre al mercat de proximitat
Tram. 314-11412/10

Resposta del Govern
Reg. 64344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11412/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a promocionar les empreses comer-
cialitzadores de fruita dolça i oleícoles de la Ribera 
d’Ebre al mercat de proximitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El gener del 2013 es va publicar el Decret 24/2013 so-
bre l’acreditació de la venda de proximitat de produc-
tes agroalimentaris. Aquest decret dóna als produc tors 
la possibilitat d’adherir-se a l’acreditació de la venda 
de proximitat, com a forma de comercialització i iden-
tificació dels seus productes. Actualment, en aquesta 
comarca hi ha 26 productors adherits i 2 cooperatives 
adherides.

Per difondre l’ús del distintiu, durant l’any 2013, a través 
del programa PATT, es va realitzar 3 jornades de difu-
sió de la venda de proximitat en les Terres de l’Ebre, a 
Alcanar, El Perelló i a Mora La Nova. A l’any 2014, al 
mes de febrer es faran 2 jornades de venda de proxi-
mitat a Mora d’Ebre. Cal destacar que en aquestes jor-
nades es convida a tots els productors de la zona.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives per a incrementar la factu-
ració de les empreses de fruita dolça de la Ri-
bera d’Ebre com a primer proveïdor a Europa
Tram. 314-11413/10

Resposta del Govern
Reg. 64345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11413/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a incrementar la facturació de les 
empreses de fruita dolça de la Ribera d’Ebre com a 
primer proveïdor a Europa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Per tal d’impulsar la innovació, com a motor dinamit-
zador de l’activitat econòmica, el DAAM està impul-
sant des de l’any 2012 el Pla Estratègic per a la recer-
ca, innovació i transferència (R+I+T) agroalimentària 
de Catalunya 2013-2020 aprovat per acord de Govern 
GOV/85/2013, de 18 de juny. El Pla estratègic d’R+I+T 
agroalimentària de Catalunya 2013-2020 té el propò-
sit d’assolir els següents objectius: definir el posiciona-
ment estratègic en l’àmbit agroalimentari català per al 
2020, com a sector clau de competitivitat i generació 
de riquesa, començant per una avaluació de la situa-
ció de partida; identificar els principals reptes de fu-
tur en matèria de generació de coneixement, foment 
de la innovació i creixement socioeconòmics, definint 
objectius finalistes en matèria de producció científica, 
valorització, transferència, competitivitat i ocupació; 
alinear tots els agents del sistema (recerca, formació, 
transferència, internacionalització i teixit empresarial) 
vers els objectius prioritaris identificats, millorant es-
pecialment la interrelació empresa i centre públic de 
recerca i captar més recursos per a l’R+D+I pel sector 
agroalimentari català. El pla consta de 42 actuacions 
que ja s’estan duent a terme i que sens dubte incremen-
taran la competitivitat i la factura de les empreses tant 
de fruita dolça com les de tots els sectors productius 
del sector agroalimentari català.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a identificar les 
propostes d’estalvi en la producció de l’oli i 
la col·laboració entre empreses oleícoles de 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11414/10

Resposta del Govern
Reg. 64346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11414/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a identificar les propostes d’estalvi 
en la producció de l’oli i la col·laboració entre empre-
ses oleícoles de la Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Pel que fa a les actuacions que impulsa el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, per a fomentar l’estalvi i eficiència energètica 
en les indústries de l’oli, el DAAM té una línia d’ajuts 
per tal de fomentar la millora de la transformació i la 
comercialització dels productes agraris. L’objectiu és 
donar finançar les inversions per tal d’aconseguir el 
desenvolupament d’una indústria agroalimentària mo-
derna i competitiva en la qual es prioritzin la transfe-
rència de coneixements, la innovació i l’aplicació de 
noves tecnologies, la qualitat i seguretat de la cade-
na alimentària i una correcta gestió mediambiental, i 
d’aquesta manera materialitzar noves possibilitats de 
comercialització dels productes agraris.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte d’optimització de costos 
de producció de les empreses oleícoles del 
clúster de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11417/10

Resposta del Govern
Reg. 63957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11417/10 us 
informo del següent:

El Projecte «Treball a les 7 comarques» del Servei 
d’Ocupació de Catalunya aposta per un enfocament 
que permet la realització de forma integrada d’ac-
cions ocupacionals i de desenvolupament local adre-
çades a:

– Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i exe-
cutar de manera integrada les actuacions que es vul-
guin posar en marxa, i comunicar les actuacions als 
agents implicats i a la ciutadania.

– Intervenir sobre el teixit productiu del territori, espe-
cialment, en els sectors estratègics del territori.

– Intervenir sobre les persones en situació d’atur, es-
pecialment les que conformen els col·lectius prioritaris 
d’actuació d’acord amb les especificats de cada terri-
tori.

El conjunt integrat d’accions subvencionades a la co-
marca de la Ribera d’Ebre, rep la denominació de Ri-
bera d’Ebre Viva.

En el marc del Projecte «Treball a les 7 comarques» 
de la convocatòria de 2012, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya va subvencionar en un 90% al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre (entitat que lidera el 
projecte a la comarca amb el suport de tots els ajun-
taments i d’una part important del sector privat del 
territori) l’acció denominada: Projecte d’optimitza-
ció de costos de producció de les empreses oleícoles 
del clúster de la Ribera d’Ebre. Per tant, el SOC rea  
litza el seguiment de les actuacions que es desen-
volupin.

Pel que fa al 2013, i també dins del projecte «Tre-
ball a les 7 comarques» el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya ha subvencionat el 90% del cost de l’acció 
«Assistència tècnica per al disseny d’una eina d’anà-
lisi dels costos de producció d’olives» que és la con-
tinuïtat del projecte del 2012. Així mateix, s’està 
realitzant un dispositiu d’inserció sociolaboral per 
a 100 persones en situació de desocupació, perta-
nyents als col·lectius més vulnerables de la comarca, 



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

principalment en els sectors estratègics identificats 
als que es dóna suport.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enregistrament de la sortida de les 
persones que vivien a Can Vies, a Barcelo-
na, el dia dels fets pels quals es va escorco-
llar l’edifici
Tram. 314-11428/10

Resposta del Govern
Reg. 63924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11428/10, 
314-11429/10, 314-11430/10 i 314-11431/10 us informo 
del següent:

La informació que va motivar l’actuació policial al 
centre Can Vies de Barcelona el passat 29 de gener de 
2014 està adequadament fonamentada i emparada per 
la resolució de l’autoritat judicial competent per a la 
instrucció d’aquests fets.

El dispositiu policial va respectar els drets de totes les 
persones presents durant tot el temps en què es va des-
envolupar i les diligències practicades i les incidències 
produïdes van ser posades en coneixement de l’autori-
tat judicial.

Quant al comís efectuat, el resultat de la diligència 
practicada està en coneixement de l’autoritat judicial 
que instrueix el procediment.

Finalment, pel que fa al dispositiu desplegat, havia de 
garantir que no es produís cap tipus d’incident durant 
la pràctica del manament judicial, així com la segure-
tat de totes les persones que es trobaven en el centre 
social i de les que participaven en el dispositiu; l’actua-
ció policial, doncs, havia d’estar suficientment recolza-
da per evitar frustrar la finalitat del manament judicial 
i garantir la seguretat.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retenció de sis persones que es tro-
baven a Can Vies, a Barcelona, el 29 de ge-
ner de 2014, quan se’n va fer l’escorcoll
Tram. 314-11429/10

Resposta del Govern
Reg. 63924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-31411428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectes comissats a l’escorcoll de 
Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 314-11430/10

Resposta del Govern
Reg. 63924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-31411428/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del gran desplegament poli-
cial per a escorcollar Can Vies, a Barcelona, 
el 29 de gener de 2014
Tram. 314-11431/10

Resposta del Govern
Reg. 63924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-31411428/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del cessament de la subdi-
rectora general dels Agents Rurals
Tram. 314-11432/10

Resposta del Govern
Reg. 64347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11432/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius del cessament de la subdirectora gene-
ral dels Agents Rurals

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La Sra. Rosa Maria Torre Lloveras ocupava, en funci-
ons, el lloc de subdirectora general dels Agents Rurals 
de la Direcció General del Medi Natural i Biodiver-
sitat. Per tant, la forma d’ocupació del lloc esmentat 
per part de la Sra. Torre Lloveras era provisional. En 
conseqüència, no hi ha hagut cap acte de cessament 
sinó que s’ha deixat sense efecte un encàrrec de fun-
cions. Els motius de deixar sense efecte l’encàrrec de 
 funcions obeeixen a raons organitzatives de la Direc-
ció General del Medi Natural i Biodiversitat i a la po-
testat de què gaudeix la persona titular d’una direcció 
general per a configurar el seu equip de subdirectors i 
subdirectores generals.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals els agents rurals 
han deixat de fer tasques d’inspecció urba-
nística fora dels espais naturals protegits
Tram. 314-11433/10

Resposta del Govern
Reg. 64348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11433/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals els agents rurals han deixat de 

fer tasques d’inspecció urbanística fora dels espais na-
turals protegits

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’article 201 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu primer apartat, que la inspecció ur-
banística ha de ser exercida pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, i pels òrgans de l’Administració 
local, en el marc de les competències respectives, i 
d’acord amb la legislació vigent. L’apartat tercer d’a-
quest mateix precepte preveu que es reconeix la con-
dició d’autoritat al personal al servei de les entitats pú-
bliques a què es refereix l’apartat 1 al qual s’encomani 
expressament l’exercici de la inspecció urbanística.

L’article 13 del Reglament del Cos d’Agents Rurals 
aprovat per Decret 266/2007, de 4 de desembre, atri-
bueix als membres d’aquest cos funcions de vigilàn-
cia, control, inspecció i col·laboració en el compliment 
de les normes específiques dels espais naturals prote-
gits. Aquesta atribució de funcions permet incloure la 
vigilància, el control, i la inspecció de totes aquelles 
actuacions, siguin o no urbanístiques, que contravin-
guin les normes dels espais naturals protegits. I també 
en l’àmbit dels espais naturals protegits, l’article 18 del 
Reglament del Cos d’Agents Rurals estableix que en 
l’àmbit dels espais naturals protegits, el Cos d’Agents 
Rurals desenvolupa funcions de col·laboració en la vi-
gilància, el control i la inspecció de les actuacions ur-
banístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies 
catalogades.

Els membres del Cos d’Agents Rurals no són inspec-
tors urbanístics, ni disposen de cap habilitació expres-
sa que els permeti dur a termes funcions d’inspecció 
urbanística. El Cos d’Agents Rurals pot col·laborar 
amb els òrgans que tenen atribuïda la inspecció urba-
nística, si bé aquesta col·laboració s’haurà de definir a 
través del corresponent protocol amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que és qui haurà de de-
terminar les tasques de col·laboració que poden dur a 
terme els Agents Rurals en el marc de les seves capa-
citats tècniques.

Per tant, en aquest marc normatiu, les funcions de vi-
gilància, control, i inspecció del Cos d’Agents Rurals 
sobre actuacions urbanístiques es centren en els espais 
naturals protegits, on tenen atribuïdes competències 
plenes per vetllar pel compliment de les normes d’a-
quests espais.

En aquest punt considerem que és important distingir 
la facultat de denunciar una infracció urbanística, que 
correspon a qualsevol ciutadà en exercici de l’acció 
pública en matèria d’urbanisme, de les funcions d’in-
vestigació, vigilància, control, i inspecció atribuïdes 
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al Cos d’Agents Rurals, que no es limiten a la mera 
denúncia sinó que inclouen tasques d’investigació de 
l’abast, les causes i els presumptes autors de la infrac-
ció. Aquestes funcions d’investigació, vigilància, con-
trol, i inspecció són les que han de quedar delimita-
des dins l’àmbit competencial propi del Cos d’Agents 
Rurals.

No obstant, el fet que els Agents Rurals no tinguin 
atribuïdes funcions d’inspecció urbanística en el sòl 
no urbanitzable no inclòs en espais protegits, no sig-
nifica que no puguin posar en coneixement dels òr-
gans que tenen atribuïda la inspecció urbanística les 
presumptes construccions il·legals que detectin en el 
territori, per mitjà de la corresponent denúncia. De 
fet, actualment, aquestes denúncies són trameses al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que 
exerceixi la inspecció urbanística, i si ho considera 
procedent, insti el corresponent procediment de pro-
tecció de la legalitat urbanística. A més, també es 
posen en coneixement de les Seccions de Medi Am-
bient i Urbanisme de les Fiscalies Provincials, a efec-
tes que, si escau, exercitin les accions penals que cor-
responguin.

Finalment, hem de posar de manifest que en data 
19 de febrer de 2014 es va signar un protocol de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per establir els termes 
i els criteris d’acord amb els quals els membres del 
Cos d’Agents Rurals col·laboraran amb la Direcció Ge-
neral d’Ordenació del Territori i Urbanisme en la vi-
gilància i control de les infraccions urbanístiques que 
detectin en l’àmbit del sòl no urbanitzable no inclòs en 
un espais de protecció especial. Aquest protocol per-
metrà que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
pugui comptar amb la col·laboració dels agents rurals 
en la inspecció urbanística sempre sota la direcció i 
supervisió tècniques superiors de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Precisament, el fet que sigui necessari aquest proto-
col per donar cobertura jurídica a les actuacions dels 
Agents Rurals relatives a la inspecció urbanística en 
sòl no urbanitzable no inclòs en un espai de protecció 
especial, demostra que els Agents Rurals no podien 
estar duent a terme aquestes actuacions sense la direc-
ció i supervisió tècniques superiors de l’òrgan compe-
tent. El criteri del DAAM es va ajustar a la legalitat vi-
gent, i la finalitat no era altra que evitar disfuncions en 
l’actuació administrava d’intervenció i control, a fi de 
garantir la seguretat jurídica i la legalitat de l’actuació 
dels Agents Rurals.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Centre de la Propietat 
Forestal
Tram. 314-11440/10

Resposta del Govern
Reg. 64349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11440/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla del Centre de la Propietat Forestal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La plantilla de treballadors del Centre de la Propietat 
Forestal està formada per un total de 38 treballadors, 
dels quals 4 són funcionaris i 34 laborals.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les càmeres instal·lades a la seu del 
Partit Popular a Tarragona
Tram. 314-11462/10

Resposta del Govern
Reg. 63925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11462/10 us 
informo del següent:

De l’enunciat de la pregunta s’infereix que les videocà-
meres a què es fa referència són privades, és a dir, no 
policials. A Catalunya, l’organisme independent que té 
per objecte garantir, en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat, els drets a la protecció de dades perso-
nals i d’accés a la informació que hi està vehiculada 
és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord 
amb el que preveu la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre.

La instal·lació inadequada de dispositius de videovigi-
lància no comporta, per sí mateixa, la vulneració dels 
drets i de les llibertats de la ciutadania. Les  agències 
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de protecció de dades de caràcter personal són les 
encarregades de vetllar dels drets de la ciutadania en 
aquest àmbit i la normativa que les regula preveu el pro-
cediment aplicable en cas de produir-se una infracció.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no 
rep denúncies de les agències de protecció de dades 
personals, atès que aquestes ja disposen de l’habilita-
ció legal per actuar.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el repartiment de les armilles antiba-
les als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11463/10

Resposta del Govern
Reg. 63926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11463/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Interior distribuirà 13.500 armi-
lles interiors de protecció individual a la policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra entre els anys 2014 i 
2016, en tres fases:

– 3.500 unitats a finals de novembre de 2014.
– 5.500 unitats abans del 28 de febrer de 2015.
– 4.500 unitats abans del 31 de gener de 2016.

Tots els agents de seguretat ciutadana, així com els 
agents de trànsit i aquelles unitats que pel seu servei 
ho requereixin, disposaran d’aquesta millora en la se-
va protecció.

Els criteris de repartiment en cap cas s’ordenaran en 
funció de l’interès personal dels agents, sinó que tin-
dran en compte les funcions policials que corresponen 
als diferents serveis.

Barcelona, 15 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de caps de bestiar porcí 
a les zones declarades no vulnerables els 
anys 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-11468/10

Resposta del Govern
Reg. 64350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11468/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de caps de bestiar porcí a les zones declara-
des no vulnerables els anys 2011, 2012 i 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El cens de porcí d’engreix l’any 2011 a les zones vul-
nerables era de 4.530.421 caps i a les zones no vulne-
rables el cens era de 1.393.426 caps. L’any 2012 a les 
zones vulnerables era de 4.993.218 caps i a les zones 
no vulnerables el cens era de 1.581.810 caps. L’any 
2013 a les zones vulnerables era de 4.895.305 caps i a 
les zones no vulnerables el cens era de 1.687.757 caps.

Pel que fa a les mesures dutes a terme en relació a la 
contaminació de nitrats, s’han executat les que con-
templa el Pla estratègic de la fertilització agrària i 
gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya (2013-
2016) i es poden dividir en canvis normatius, coordi-
nació de les actuacions de l’Administració, tramitació 
dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, inspec-
ció i control, línies d’ajut, transferència tecnològica i 
d’altres.

Quant al nombre de granges acollides a reduccions 
d’excreció nitrogenada (nivells 1 al 3), fins a l’any 
2010, va ser de 270 explotacions, l’any 2011 s’hi van 
acollir 370 explotacions, l’any 2012 van ser 360 i l’any 
2013 van ser 740.

Pel que fa al nombre d’empreses fabricants de pinsos 
que s’han acollit des del 2010 fins al 2013 a reduccions 
superiors al 12% ha estat de 39 i pel que respecta al 
nombre d’explotacions ramaderes s’hi van acollir 630 
entre granges des de l’any 2010 fins al 2013.

Barcelona, 4 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del límit màxim de ve-
locitat en algunes vies ràpides
Tram. 314-11469/10

Resposta del Govern
Reg. 63927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11469/10 us 
informo del següent:

El Servei Català de Trànsit té competències executives 
respecte una possible modificació del límit màxim de 
velocitat en algunes vies ràpides. En cas d’aprovar-se 
la proposta, s’analitzarà els trams d’autopistes i autovi-
es que emanin de la pròpia disposició i, davant de dub-
tes, predominarà sempre la seguretat viària.

Les enquestes que realitza el Departament d’Interior 
permeten saber opinions dels ciutadans i ciutadanes 
davant de fets rellevants, en el moment i any de l’en-
questa.

El Servei Català de Trànsit manté reunions continua-
des amb les associacions de víctimes d’accidents de 
trànsit, així com un grup de treball conjunt amb elles. 
En tot cas, l’augment del límit de velocitat esmentat 
correspon a l’Estat.

El Departament d’Interior i el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat no han impulsat cap canvi en la 
normativa dels límits de velocitat a les carreteres, sinó 
que treballen per analitzar, no solament els trams sus-
ceptibles de poder circular a 130 km/h, sinó qualsevol 
tram des de la vessant de la seguretat viària.

L’adopció d’aquesta mesura a les vies ràpides suposa-
ria un augment del consum de combustible i d’emis-
sions de C02 del 7%. Pel que fa a altres contaminants, 
les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) tindrien un aug-
ment del 6%, les partícules de diàmetre inferior a 2.5 
micres (PM2.5) d’un 6.5% i els compostos orgànics 
volàtils (VOC) d’un 2.5%.

Finalment, en cas que entrés en vigor aquesta normati-
va, es cercaria l’espai de les infraestructures perquè no 
hagués un augment d’accidents de trànsit ni cap aug-
ment o increment de pèrdua de vides humanes.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions del Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-11485/10

Resposta del Govern
Reg. 64351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11485/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les funcions del Cos d’Agents Rurals

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’article 201 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
estableix, en el seu primer apartat, que la inspecció ur-
banística ha de ser exercida pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, i pels òrgans de l’Administració 
local, en el marc de les competències respectives, i 
d’acord amb la legislació vigent. L’apartat tercer d’a-
quest mateix precepte preveu que es reconeix la con-
dició d’autoritat al personal al servei de les entitats pú-
bliques a què es refereix l’apartat 1 al qual s’encomani 
expressament l’exercici de la inspecció urbanística.

L’article 13 del Reglament del Cos d’Agents Rurals 
aprovat per Decret 266/2007, de 4 de desembre, atri-
bueix als membres d’aquest cos funcions de vigilàn-
cia, control, inspecció i col·laboració en el compliment 
de les normes específiques dels espais naturals prote-
gits. Aquesta atribució de funcions permet incloure la 
vigilància, el control, i la inspecció de totes aquelles 
actuacions, siguin o no urbanístiques, que contravin-
guin les normes dels espais naturals protegits. I també 
en l’àmbit dels espais naturals protegits, l’article 18 del 
Reglament del Cos d’Agents Rurals estableix que en 
l’àmbit dels espais naturals protegits, el Cos d’Agents 
Rurals desenvolupa funcions de col·laboració en la vi-
gilància, el control i la inspecció de les actuacions ur-
banístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies 
catalogades.

Els membres del Cos d’Agents Rurals no són inspec-
tors urbanístics, ni disposen de cap habilitació expres-
sa que els permeti dur a termes funcions d’inspecció 
urbanística. El Cos d’Agents Rurals pot col·laborar 
amb els òrgans que tenen atribuïda la inspecció urba-
nística, si bé aquesta col·laboració s’haurà de definir a 
través del corresponent protocol amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que és qui haurà de de-
terminar les tasques de col·laboració que poden dur a 
terme els Agents Rurals en el marc de les seves capa-
citats tècniques.



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 23

Per tant, en aquest marc normatiu, les funcions de vi-
gilància, control, i inspecció del Cos d’Agents Rurals 
sobre actuacions urbanístiques es centren en els espais 
naturals protegits, on tenen atribuïdes competències 
plenes per vetllar pel compliment de les normes d’a-
quests espais.

En aquest punt considerem que és important distingir 
la facultat de denunciar una infracció urbanística, que 
correspon a qualsevol ciutadà en exercici de l’acció 
pública en matèria d’urbanisme, de les funcions d’in-
vestigació, vigilància, control, i inspecció atribuïdes 
al Cos d’Agents Rurals, que no es limiten a la mera 
denúncia sinó que inclouen tasques d’investigació de 
l’abast, les causes i els presumptes autors de la infrac-
ció. Aquestes funcions d’investigació, vigilància, con-
trol, i inspecció són les que han de quedar delimita-
des dins l’àmbit competencial propi del Cos d’Agents 
Rurals.

No obstant, el fet que els Agents Rurals no tinguin 
atribuïdes funcions d’inspecció urbanística en el sòl no 
urbanitzable no inclòs en espais protegits, no significa 
que no puguin posar en coneixement dels òrgans que 
tenen atribuïda la inspecció urbanística les presumptes 
construccions il·legals que detectin en el territori, per 
mitjà de la corresponent denúncia. De fet, actualment, 
aquestes denúncies són trameses al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per tal que exerceixi la ins-
pecció urbanística, i si ho considera procedent, insti el 
corresponent procediment de protecció de la legalitat 
urbanística. A més, també es posen en coneixement de 
les Seccions de Medi Ambient i Urbanisme de les Fis-
calies Provincials, a efectes que, si escau, exercitin les 
accions penals que corresponguin.

Finalment, hem de posar de manifest que en data 
19 de febrer de 2014 es va signar un protocol de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per establir els termes 
i els criteris d’acord amb els quals els membres del 
Cos d’Agents Rurals col·laboraran amb la Direcció Ge-
neral d’Ordenació del Territori i Urbanisme en la vi-
gilància i control de les infraccions urbanístiques que 
detectin en l’àmbit del sòl no urbanitzable no inclòs en 
un espais de protecció especial. Aquest protocol per-
metrà que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
pugui comptar amb la col·laboració dels agents rurals 
en la inspecció urbanística sempre sota la direcció i 
supervisió tècniques superiors de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Precisament, el fet que sigui necessari aquest proto-
col per donar cobertura jurídica a les actuacions dels 
Agents Rurals relatives a la inspecció urbanística en 
sòl no urbanitzable no inclòs en un espai de protecció 
especial, demostra que els Agents Rurals no podien 
estar duent a terme aquestes actuacions sense la direc-
ció i supervisió tècniques superiors de l’òrgan compe-
tent. El criteri del DAAM es va ajustar a la legalitat vi-

gent, i la finalitat no era altra que evitar disfuncions en 
l’actuació administrava d’intervenció i control, a fi de 
garantir la seguretat jurídica i la legalitat de l’actuació 
dels Agents Rurals.

Barcelona, 24 de març de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en camins ramaders i 
de conservació de la biodiversitat al Priorat
Tram. 314-11503/10

Resposta del Govern
Reg. 64352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11503/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions en camins ramaders i de conservació de 
la biodiversitat al Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les actuacions dutes a terme en l’àmbit dels camins 
ramaders classificats van dirigides bàsicament a asse-
gurar la seva integritat per a garantir el trànsit rama-
der i els altres usos compatibles i complementaris. En 
aquests casos la comunicació es vehicula a través dels 
ajuntaments com a administracions locals, donat que 
sovint les actuacions afecten un sol municipi cada cop.

Pel que fa al conveni amb l’Obra Social de la Caixa, 
aquest inclou actuacions en tots els espais de protecció 
especial gestionats pel DAAM. En concret, i pel que 
fa a la comarca del Priorat, l’actuació es realitza en el 
parc natural del Montsant, i consisteix en la restaura-
ció de la zona cremada per l’incendi de Cabacés de 
juliol de 2012. Aquesta actuació, a més de suposar la 
restauració de la zona afectada, millorarà els hàbitats i 
la disponibilitat d’aliments per a l’àliga cuabarrada. El 
detall de les actuacions consisteix en l’eliminació dels 
peus cremats, la selecció dels peus procedents de la re-
generació i la millora de parcel·les mitjançant sembres.

Barcelona, 21 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals a les comar-
ques de Girona
Tram. 314-11504/10

Resposta del Govern
Reg. 63958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11504/10 us 
informo del següent:

El Govern de Catalunya, treballa en aplicació de la vi-
gent Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral, 
en dues vessants:

Per una banda, la Inspecció de Treball de Catalunya, 
desenvolupa les activitats de vigilància i control del 
compliment normatiu i, de l’altra, des de la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, 
la Subdirecció general de Seguretat i Salut Laboral de-
senvolupa activitats sistemàtiques relacionades amb el 
foment, la promoció, l’assessorament, la investigació i 
la recerca de la seguretat i salut laboral.

Cal esmentar, a més, què s’està treballant en el marc 
del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb 
els agents socials més representatius del país, en l’ela-
boració i concertació de la nova estratègia de Segure-
tat i Salut Laboral + 2020, què serà l’instrument què 
ha de guiar les polítiques públiques dels anys vinents 
en matèria de Seguretat i Salut Laboral a Catalunya.

A les comarques gironines, al llarg de l’any 2013 s’han 
aixecat 363 actes, que en total recullen 413 propostes 
de sanció d’incompliment a la normativa de Prevenció 
de Riscos Laborals. Aquestes actes han suposat un in-
crement del 19,8% respecte l’any 2012. El nombre pro-
postes de sancions que contenen aquestes actes també 
s’han incrementat respecte el 2012 en el 17%.

Les actuacions sobre el sector de l’Agricultura s’han 
incrementat en el 192,1% mentre que en el sector de 
Serveis, l’augment ha estat del 5,6%. Pel que fa al 
sector de la Construcció s’ha produït una davallada 
del -20,9%. Com es desprèn de les xifres anteriors, no 
tant sols no hi ha una menor actuació sobre Agricultu-
ra i Serveis a favor de la Construcció sinó precisament 
tot el contrari.

Certament, l’índex d’incidència d’accidents de treball, 
que és un indicador de probabilitat de patir un acci-
dent referenciat a un grup de 100.000 treballadors, ha 
crescut un 0,84% a Girona que té, el 2013 el més elevat 
de les 4 demarcacions provincials catalanes.

Cal dir, però, que aquestes dades no estan ajustades 
per activitats econòmiques i no tenen present per tant 

les diferencies de risc atribuïbles a la diferent demo-
grafia empresarial de cada demarcació.

A més, cal tenir en compte, que no es pot atribuir el 
risc a la província directament, doncs l’adscripció dels 
accidents té en compte la província on rau el centre de 
treball que cotitza per aquest treballador/a, però l’ac-
cident ha pogut succeir en qualsevol altra demarcació 
territorial.

L’índex d’incidència, en realitat, és un indicador de 
probabilitat de patir un accident referenciat a un grup 
de 100.000 treballadors. Pel 2013, aquest índex d’in-
cidència és un 14,87% més elevat a Girona que a Bar-
celona. Certament hi ha hagut un increment dels ac-
cidents de treball greus a Girona, però malgrat tot val 
a dir que l’increment d’un 34% és conseqüència d’un 
augment només de 17 casos ja que el volum de greus 
és reduït i qualsevol canvi numèric implica variacions 
percentuals elevades.

De l’anàlisi de les dades, s’observa que l’increment es 
deu bàsicament a accidents de trànsit i accidents pro-
vocats per causes «no traumàtiques» (infarts, vessa-
ments cerebrals, etc.).

Els centres de cotització (CCC) de Girona, varen pa-
tir 1 accident de treball greu de «trànsit» al 2012, però 
n’han patit 14 al 2013. Semblantment, pel que fa a cau-
ses «no traumàtiques» han passat de 2 a 7 accidents de 
treball greus. Això implica que els accidents de treball 
en jornada de treball de causes traumàtiques, no atri-
buïbles al trànsit, a Girona no solament no s’han in-
crementat sinó que han disminuït entre el 2012 (47) i 
el 2013 (46).

El Departament d’Empresa i Ocupació analitza de for-
ma sistemàtica i continua les dades, entre altres, de 
la sinistralitat per accidents de treball i per malalties 
professionals comunicades a l’Autoritat Laboral, sigui 
quina sigui la gravetat notificada de les lesions. A més, 
analitza totes les dades disponibles referents a expo-
sicions a riscos laborals que té disponibles i a l’abast.

Amb el conjunt de tota aquesta informació, des d’una 
visió complexa i en el marc Estratègic de l’Estratègia 
Catalana de Seguretat i Salut Laboral elabora i desen-
volupa els plans d’acció en que anualment basa les ac-
tuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i de 
la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral 
per tal de fer un ús eficient i eficaç dels seus recursos 
disponibles i dels esforços a esmerçar.

D’altra banda i relacionat amb els accidents de treball 
relacionats amb el trànsit comentats anteriorment, s’ha 
inclòs aquest aspecte en el nou Pla estratègic de Se-
guretat Viària de Catalunya (2014-2020), recentment 
aprovat pel Govern, que ha de desenvolupar el Servei 
Català de Trànsit, en col·laboració entre d’altres, del 
Departament d’Empresa i Ocupació i que inclou un 
punt específic d’impuls de la responsabilitat viària de 
les empreses.
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En el moment actual no tenim previsió d’augmentar el 
nombre d’Inspectors de Treball en el territori català.

Barcelona, 22 d’abril de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’actuació de l’empresa Servicio 
Mascota Domingo López, de Vilallonga del 
Camp (Tarragonès), amb relació a la desa-
parició de sis-cents gossos
Tram. 314-11941/10

Resposta del Govern
Reg. 64353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11941/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació de l’empresa Servicio Mascota Domingo 
López, de Vilallonga del Camp (Tarragonès), amb re-
lació a la desaparició de sis-cents gossos

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El DAAM, a través dels Serveis Territorials a Tarrago-
na i del Cos d’Agents Rurals, ha realitzat una investi-
gació detallada i ha emès un informe sobre possibles 
infraccions en aquest nucli zoològic on s’han detec-
tat diferents irregularitats que podrien contravenir 
la normativa vigent sobre protecció dels animals. El 
cos d’Agents Rurals ha posat tota aquesta informació 
i possibles indicis de delicte en coneixement de la Fis-
calia de Medi Ambient perquè investigui i determini 
si hi ha imputació penal. Paral·lelament, a nivell admi-
nistratiu el Departament d’Agricultura ha obert un ex-
pedient sancionador que haurà de concloure si els fets 
denunciats són constitutius d’infracció del Text refós 
de la Llei de protecció dels animals i la resta de nor-
mativa vigent en matèria de protecció dels animals.

Pel que fa als mecanismes de control, el Departament 
d’Agricultura, a través dels tècnics dels diferents Ser-
veis Territorials i del Cos d’Agents Rurals, exerceix la 
funció inspectora dels nuclis zoològics per tal de vet-
llar pel compliment de la normativa de protecció dels 
animals.

Cal esmentar no obstant, que la funció inspectora dels 
nuclis amb animals de companyia (gossos, gats i fu-
res) no recau exclusivament sobre el Departament ja 

que el Text refós de la Llei de protecció dels animals 
estableix que correspon als municipis o bé als consells 
comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en 
el cas que els municipis els hagin cedit les competèn-
cies tals com vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics 
amb animals de companyia i especialment els establi-
ments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, co-
missar els animals de companyia.

Per tal de donar suport als ens locals, el Departament 
d’Agricultura està programant una campanya a ni-
vell de tot Catalunya per tal de promoure la tinença 
responsable d’animals de companyia que inclouria la 
identificació i cens de les mascotes per part dels seus 
propietaris, peça clau per tal de lluitar contra els aban-
donaments.

Barcelona, 21 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les taxes sobre el 
domini públic hidràulic
Tram. 314-11942/10

Resposta del Govern
Reg. 64502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11942/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de les taxes sobre el domini públic hi-
dràulic

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Amb la modificació duta a terme en la llei 2/2014 de 
27 de gener de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic en qüestions relacionades 
amb l’espai fluvial, es proposa canviar el sistema line-
al existent fins ara per un sistema exponencial, tenint 
en compte que la quantia de la taxa no pot ser inferior 
a 400 euros ni tampoc superior a 6.000 euros en auto-
ritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o acti-
vitats extractives relatives al domini públic hidràulic, 
incloses les tales amb aprofitament econòmic. S’aplica 
així un criteri tècnic, on la quantia de la taxa és l’arrel 
cúbica del quadrat del pressupost d’execució material 
del projecte, tal i com es contempla en l’article 5.1-5 de 
la llei esmentada.
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Una fórmula similar s’utilitza per calcular les taxes 
en autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats 
extractives en zona de policia incloses les tales amb 
aprofitament econòmic, on la quantia de la taxa és l’ar-
rel cúbica del quadrat del pressupost d’execució mate-
rial del projecte, multiplicat per un coeficient de 0,5. 
En aquests casos, la quantia de la taxa no pot ser infe-
rior a 200 euros ni superior a 3.000 euros.

Per tant, s’aplica un criteri tècnic que faci compatibles 
les activitats econòmiques en el territori amb la sos-
tenibilitat econòmica de les accions que hagi de dur a 
terme l’ACA al respecte.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implementació del servei de rodalia 
entre Girona i Figueres
Tram. 314-11945/10

Resposta del Govern
Reg. 64503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11945/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implementació del servei de rodalia entre Girona i 
Figueres

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Roger Torrent i Ramió

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En el marc del pla d’acció del contracte de servei pú-
blic per a la prestació dels serveis ferroviaris de roda-
lies i regionals titularitat de la Generalitat de Catalu-
nya sobre la xarxa ferroviària d’interès general, entre 
la Generalitat de Catalunya i Renfe Operadora, es pre-
veu la implantació de rodalies ferroviàries a Girona.

En el desenvolupament d’una primera fase, es preveu 
la millora de les comunicacions entre el Maresme, la 
Selva, el Gironès i l’Alt Empordà mitjançant la pro-
longació d’alguns dels serveis actuals entre Barcelona 
i Maçanet-Massanes fins a Figueres. En concret s’ha 
plantejat la prolongació de 8 expedicions diàries per 
sentit, que en el tram Girona-Figueres se sumaran a la 
freqüència actual de la línia R11.

Aquesta actuació permetrà comunicar la zona turística 
costanera del Maresme amb Girona i Figueres i millo-

rar els corredors actuals entre Maçanet i Girona i entre 
Girona i Figueres.

Com a actuació específica pel tram Figueres-Portbou 
el pla d’acció preveu el servei Sunrail que es va posar 
en funcionament l’estiu passat, des del 6 de juliol fins 
a l’1 de setembre. El nou tren especial va funcionar 
els caps de setmana i festius, per reforçar els serveis 
entre les principals ciutats de l’Alt Empordà, entre les 
destinacions culturals i de platja de les localitats de Fi-
gueres, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou, amb dues 
expedicions per dia i sentit.

D’altra banda, el 30 de setembre de 2013, es va incre-
mentar l’oferta de trens de regionals a primera hora del 
matí amb un tren. El primer tren de Portbou surt a les 
6.22 h. amb arribada a Figueres a les 6.43 h. i Barce-
lona a les 8.39 h.

L’estació de Portbou és titularitat d’Adif, de forma que 
correspon a l’administració general de l’Estat la seva 
millora i conservació sens perjudici que la Generalitat 
de Catalunya exigeixi el manteniment adequat per ofe-
rir un servei correcte als usuaris.

Barcelona, 23 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les en-
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar-
celona en el programa Els matins de TV3 
el 2013
Tram. 325-00069/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 64475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment, en nom del Consell de Govern 
de la CCMA, al que disposa l’article 173 i, per remis-
sió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pregun-
tes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a les preguntes escrites presentades pel diputat San-
ti Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya: 
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- 325-00069/10 sobre les entrevistes fetes als regidors 
i l’alcalde de Barcelona en el programa Els matins de 
TV3 el 2013

- 325-00070/10 sobre les entrevistes fetes als regidors 
i l’alcalde de Barcelona a TV3 el 2013

- 325-00074/10 sobre els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes de Televi-
sió de Catalunya el 2013

- 325-00075/10 sobre les d’aparicions de representants 
del Partit Popular de Catalunya a TV3 el 2013

Resposta

Actualment la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals no disposa d’un sistema per processar el 
volum de dades que es demanen i analitzar de forma 
exhaustiva les intervencions de líders o representants 
d’un partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja 
siguin representants empresarials, sindicals, de mo-
viments socials o culturals. Aquesta tasca és realitza-
da pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
i recollida en la seva totalitat als seus informes so-
bre l’observança del pluralisme a la televisió. És per 
aquest motiu que la CCMA demana a l’il·lustre dipu-
tat que es remeti als informes esmentats que recullen 
tota la informació del 2013 i en els termes en què ens 
ha estat sol·licitada.

Barcelona, 16 d’abril del 2014

Brauli Duart i Llinares
President

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les en-
trevistes fetes als regidors i l’alcalde de Bar-
celona a TV3 el 2013
Tram. 325-00070/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 64475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00069/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre els re-
presentants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Televisió de 
Catalunya el 2013
Tram. 325-00074/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 64475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00069/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
d’aparicions de representants del Partit Po-
pular de Catalunya a TV3 el 2013
Tram. 325-00075/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 64475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00069/10.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el paper del zoològic de Bar-
celona en l’oferta turística, cultural, educati-
va i mediambiental
Tram. 311-01313/10

Retirada
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla d’actuació del zoolò-
gic de Barcelona
Tram. 311-01314/10

Retirada
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accés al parc de la Ciuta-
della des del carrer de Wellington i les reper-
cussions d’aquest projecte per al zoològic 
de Barcelona
Tram. 311-01315/10

Retirada
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de gestió del zoolò-
gic de Barcelona
Tram. 311-01316/10

Retirada
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a solucionar 
les deficiències d’algunes instal·lacions del 
zoològic de Barcelona
Tram. 311-01317/10

Retirada
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sous d’alguns caps del zoològic de 
Barcelona
Tram. 314-12371/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla d’actuació del zoològic de Bar-
celona
Tram. 314-12372/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés al parc de la Ciutadella des del 
carrer de Wellington i les repercussions d’a-
quest projecte per al zoològic de Barcelona
Tram. 314-12373/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de gestió del zoològic de 
Barcelona
Tram. 314-12374/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de manteniment del zoològic 
de Barcelona
Tram. 314-12375/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a solucionar les defi-
ciències d’algunes instal·lacions del zoològic 
de Barcelona
Tram. 314-12376/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la pintura del delfinari del 
zoològic de Barcelona
Tram. 314-12377/10

Retirada
Reg. 64515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

Retirada: Grup Parlamentari de Ciutadans.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’incompliment de l’objectiu 
de dèficit públic del 2013
Tram. 311-01286/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 61712 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 28.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

El Consejero de Economía y Conocimiento, Honora-
ble Sr. Andreu Mas-Colell, acaba de anunciar que el 
Govern de la Generalitat no ha cumplido con el objeti-
vo de déficit público del año 2013, fijado en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera en un 1’57% 
del PIB, ya que el déficit público correspondiente al 
año 2013 se situó en el 1,97 del PIB, casi cuatro déci-
mas por encima de lo previsto.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Qué motivos explican el incumplimiento por parte 
del Govern de la Generalitat del objetivo de déficit pú-
blico del año 2013?

2. ¿Qué repercusiones va a tener el incumplimiento del 
déficit público en las arcas públicas de la Generalitat?

3. ¿Qué medidas piensa tomar el Govern para cumplir 
con el objetivo de déficit público correspondiente al 
año 2013?

4. ¿Qué repercusiones va a tener el recorte de 1.430 
millones de euros aplicado a los gastos de la Generali-
tat durante el año 2013 en la prestación de los servicios 
sociales básicos?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals el 
Fons social europeu cofinança les nòmines 
dels treballadors del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 311-01352/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63525 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron enero de 2014 un escrito de la Gene-
ralitat donde se les informa que perciben su nómina 
cofinanciada a partes iguales entre la Generalitat y el 
Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en 
el marco del Programa Operativo 2077ES052PO007. 
A pesar de todo, estos trabajadores han sufrido los 
mismos recortes salariales que el resto de servidores 
públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Por qué el Fondo Social Europeo (FSE) ha cofi-
nanciado las nóminas de los funcionarios del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) si éstas están presu-
puestadas en el capítulo 1 de los presupuestos de la 
Generalitat?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la partida pressupostària a 
la qual s’imputen les nòmines dels treballa-
dors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01353/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63526 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Gene-
ralitat donde se les informa que perciben su nómina cofi-
nanciada a partes iguales entre la Generalitat y el Fondo 
Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en el marco 
del Programa Operativo 2077ES052PO007. A pesar de 
todo, estos trabajadores han sufrido los mismos recortes 
salariales que el resto de servidores públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿A qué partida presupuestaria se imputan las nómi-
nas de los trabajadores del SOC? ¿Cuál ha sido el im-
porte anual de esta partida en los años 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la retalla-
da d’una paga extra sencera als treballadors 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01354/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63527 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 

presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Gene-
ralitat donde se les informa que perciben su nómina cofi-
nanciada a partes iguales entre la Generalitat y el Fondo 
Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en el marco 
del Programa Operativo 2077ES052PO007. A pesar de 
todo, estos trabajadores han sufrido los mismos recortes 
salariales que el resto de servidores públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– Si el 50% de las nóminas de los trabajadores del 
SOC está cofinanciado de forma conjunta entre la Ge-
neralitat y el Fondo Social Europeo, ¿por qué motivos 
se ha aplicado a estos trabajadores el recorte de la tota-
lidad de su paga extra y no solamente la mitad?

– ¿A qué partida presupuestaria se ha destinado el 
50% restante?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a retallar les 
nòmines dels treballadors del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya cofinançades pel Fons 
social europeu
Tram. 311-01355/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63528 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Gene-
ralitat donde se les informa que perciben su nómina cofi-
nanciada a partes iguales entre la Generalitat y el Fondo 
Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en el marco 
del Programa Operativo 2077ES052PO007. A pesar de 
todo, estos trabajadores han sufrido los mismos recortes 
salariales que el resto de servidores públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 
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– ¿Cuáles han sido los criterios seguidos por la Ge-
neralitat para llevar a cabo los recortes en las nómi-
nas cofinanciadas por el FSE de los trabajadores 
del SOC?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació donada als tre-
balladors del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya sobre el cofinançament de llurs nòmines 
per part del Fons social europeu
Tram. 311-01356/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63529 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Ge-
neralitat donde se les informa que perciben su nómina 
cofinanciada a partes iguales entre la Generalitat y el 
Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en 
el marco del Programa Operativo 2077ES052PO007. 
A pesar de todo, estos trabajadores han sufrido los 
mismos recortes salariales que el resto de servidores 
públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha informado la Generalitat de Cataluña a estos 
trabajadores que sus nóminas están financiadas en un 
50% por el FSE?

– En caso afirmativo, ¿Por qué no se ha informado al 
respecto con anterioridad?¿Por qué se ha aplicado a los 
trabajadores del SOC el mismo recorte salarial que al 
resto de trabajadores públicos catalanes?

– En caso negativo, ¿por qué no se ha informado a es-
tos trabajadores del SOC al respecto?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures compensatòri-
es als treballadors del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per les retallades de llurs nòmines
Tram. 311-01357/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63530 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Los trabajadores del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) recibieron en enero de 2014 un escrito de la Ge-
neralitat donde se les informa que perciben su nómina 
cofinanciada a partes iguales entre la Generalitat y el 
Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea, en 
el marco del Programa Operativo 2077ES052PO007. 
A pesar de todo, estos trabajadores han sufrido los 
mismos recortes salariales que el resto de servidores 
públicos catalanes.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué medidas compensatorias piensa adoptar la Ge-
neralitat en favor de este colectivo?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió de les ofertes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per part 
d’agències privades
Tram. 311-01358/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 63531 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
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presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Van a gestionar agencias privadas las ofertas del 
SOC, según noticias aparecidas en medios de comuni-
cación a finales de marzo de 2014?

– En caso afirmativo, ¿cuál va a ser el importe de la li-
citación de estos servicios públicos?

Palacio del Parlamento, 14 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la presència de militars al 
Matagalls
Tram. 311-01359/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63911 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Està informat el Govern sobre la presència de mi-
litars al cim del Matagalls els primers dies del mes 
d’abril d’enguany?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les maniobres militars al Ma-
tagalls
Tram. 311-01360/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63912 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– S’han realitzat marxes o maniobres militars durant 
els primers dies d’abril al cim del Matagalls?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a evitar 
l’afectació del medi ambient per les manio-
bres militars al Matagalls
Tram. 311-01361/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63913 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 34

– S’han adoptat per part del Govern mesures per asse-
gurar que les maniobres o marxes militars al cim del 
Matagalls no afectin al medi ambient?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reactivació del programa 
d’ajuts per a rehabilitació d’edificis
Tram. 311-01362/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64381 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan pensa el Govern reactivar el programa d’ajuts 
a la rehabilitació d’edificis amb patologies constructi-
ves i millores d’accessibilitat, aïllaments tèrmics i de-
més, que està paralitzat des de l’any 2011, i que es con-
templa en el pressupost del 2014?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost per al progra-
ma d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis
Tram. 311-01363/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64382 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins imports pensa destinar el Govern al progra-
ma d’ajuts a la rehabilitació d’edificis amb patologies 
constructives i millores d’accessibilitat, aïllaments tèr-
mics i demés?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les poblacions en què es tro-
ben els habitatges de protecció oficial en rè-
gim de lloguer que es posaran a la venda
Tram. 311-01364/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64383 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quines poblacions, i en quins barris o  promocions 
en concret, es situen els habitatges de protecció ofi-
cial en règim de lloguer que el govern pensa oferir en 
venda als actuals llogaters segons ha anunciat recent-
ment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’antiguitat dels contractes 
de lloguer dels habitatges de protecció ofi-
cial en règim de lloguer que es posaran a la 
venda
Tram. 311-01365/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64384 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’antiguitat dels contractes de lloguer dels 
habitatges de protecció oficial de cada una de les pro-
mocions, grups o barris, que el Govern pensa oferir 
en venda als actuals llogaters segons ha anunciat re-
centment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la procedència dels terrenys 
en què es troben els habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer que es posaran a 
la venda
Tram. 311-01366/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64385 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins grups o promocions d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, dels que el Govern pensa 
oferir en venda als actuals llogaters segons ha anun-
ciat recentment, estan edificats sobre terrenys cedits 
pels respectius Ajuntaments o procedents de cessions 
d’aprofitament mig de promocions fetes per l’Incasòl, 
especificant cas per cas?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les promocions d’habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer que 
es posaran a la venda que estan edificades 
en terrenys qualificats com a equipaments o 
reservats per a la gent gran o per a l’emanci-
pació de joves
Tram. 311-01367/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64386 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins grups o promocions d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, dels que el Govern pensa 
oferir en venda als actuals llogaters segons ha anunciat 
recentment, estan edificats sobre terrenys qualificats 
com a equipaments, dotacionals, o reservats per a gent 
gran o per emancipació de joves?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la determinació del preu 
de venda de les promocions d’habitatges de 
protecció oficial en règim de lloguer
Tram. 311-01368/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64387 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com pensa el Govern determinar el preu de venda, 
segons les diverses situacions d’ubicació, qualificació 
de sòl i antiguitat dels habitatges de protecció  oficial 
en règim de lloguer, que el Govern pensa oferir en 
venda als actuals llogaters segons ha anunciat recent-
ment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació dels habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer que 
no siguin adquirits per llurs llogaters actuals
Tram. 311-01369/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64388 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Què pensa fer el Govern amb els habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer que no siguin adqui-
rits pels actuals titulars, una vegada se’ls hagi ofert la 
seva adquisició?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a fer obres de 
rehabilitació en els habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer que es posaran a 
la venda
Tram. 311-01370/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64389 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el Govern realitzar les obres de rehabilita-
ció, reparacions, conservació o adequació de les instal-
lacions a les noves normatives aplicables que siguin 
necessàries per lliurar en les degudes condicions els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que 
pensa oferir als actuals usuaris?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les garanties de qualitat 
de construcció dels habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer que no siguin ad-
quirits per llurs llogaters actuals
Tram. 311-01371/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64390 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina mena de garanties en relació a la qualitat de 
la construcció, possibles vicis ocults i similars, pen-
sa oferir o constituir el Govern sobre els habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer que finalment 
vengui als actuals usuaris?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe favorable dels 
ajuntaments de les promocions d’habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer a la 
venda per llurs llogaters actuals
Tram. 311-01372/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64391 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el Govern comptar amb l’informe previ fa-
vorable dels ajuntaments dels respectius barris o pro-
mocions, on es situen els habitatges de protecció ofi-
cial en règim de lloguer que el Govern pensa oferir 
en venda als actuals llogaters segons ha anunciat re-
centment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les promocions d’habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer o de-
socupats que preveu cedir a empreses i al-
tres inversors
Tram. 311-01373/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64392 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines promocions, blocs o grups d’habitatge de 
protecció oficial actualment en règim de lloguer o de-
socupats té previst el Govern cedir a empreses i d’al-
tres inversors, no usuaris, al llarg del 2014?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les futures adjudicacions 
d’habitatges de protecció oficial que quedin 
buits en les promocions cedides a tercers
Tram. 311-01374/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64393 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines garanties pensa imposar el Govern per tal 
que les futures adjudicacions dels habitatges de pro-
tecció oficial que quedin buits, en les promocions ce-
dides a tercers, es realitzaran a partir del Registre de 
sol·licitants?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el servei d’atenció específica 
per als residents d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer amb relació als 
contractes dels nous adquirents
Tram. 311-01375/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64394 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin servei d’atenció específica es posarà a l’abast 
dels residents dels habitatges protegits en règim de llo-
guer, per tal que puguin contrastar la informació que 
rebin sobre quin és el règim aplicable als seus contrac-
tes per part dels adquirents de les promocions cedides?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació dels llogaters en 
la venda d’habitatges de protecció oficial a 
empreses privades
Tram. 311-01376/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64395 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En el cas de la venda de edificis i promocions públi-
ques d’habitatges de protecció oficial a empreses pri-
vades, qui es farà responsable d’informar als llogaters 
i de garantir-los que el règim de lloguer que apliquin 
els adquirents de les promocions públiques cedides si-
gui l’adequat en cada cas?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el punt d’informació per als 
llogaters d’habitatges de protecció oficial 
amb relació a llur cas
Tram. 311-01377/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64396 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– On poden dirigir-se els llogaters per conèixer el rè-
gim específic que és aplicable al seu cas?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cessió de sòl o habitatges 
per a cooperatives sense afany de lucre per 
a fer habitatge social
Tram. 311-01378/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern cedir sòl i/o habitatges a coope-
ratives sense afany de lucre, per tal que es destinin a 
actuacions d’habitatge social?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec al Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció del servei de cafete-
ria de diversos centres penitenciaris
Tram. 311-01379/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64402 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius el Departament de Justícia ha en-
carregat al CIRE els serveis de cafeteria de diversos 
centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible encàrrec al Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei 
de cafeteria de tots els centres penitenciaris
Tram. 311-01380/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64403 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa el Govern encarregar al CIRE la prestació 
dels serveis de cafeteria de tots els centres penitencia-
ris de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el personal destinat al ser-
vei de cafeteria dels centres penitenciaris el 
darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01381/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64404 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quant personal extern contractat o d’empreses con-
cessionàries, venia prestant serveis de cafeteria als di-
ferents centres penitenciaris de Catalunya, el últim tri-
mestre de 2013, especificant centre per centre i en els 
diferents torns?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que ha deixat 
de prestar el servei de cafeteria dels centres 
penitenciaris el darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01382/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64405 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quant personal extern contractat o d’empreses con-
cessionàries que venia prestant serveis de cafeteria als 
diferents centres penitenciaris de Catalunya, el últim 
trimestre de 2013, ha deixat de prestar servei fins el 
present moment o ho deixarà de fer-ho en els propers 
mesos com a conseqüència de l’encomana al CIRE de 
la prestació del mateix servei?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del servei de cafete-
ria dels centres penitenciaris el 2013
Tram. 311-01383/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64406 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin va ser el cost anual de la prestació del servei de 
cafeteria per personal extern contractat o d’empreses 
concessionàries, als diferents centres penitenciaris de 
Catalunya, durant tot l’exercici 2013, especificant cen-
tre per centre i en els diferents torns?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’horari dels interns del ser-
vei de cafeteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01384/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64407 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins horaris de treball tindran els interns que pas-
sin a prestar serveis de cafeteria als diversos centres 
penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retribució mensual dels in-
terns del servei de cafeteria dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 311-01385/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64408 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina retribució mensual percebran els interns que 
passin a prestar serveis de cafeteria als diversos cen-
tres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la finalitat de l’encàrrec 
al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del 
servei de cafeteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01386/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64409 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Creu el Govern que el fet d’encarregar als interns 
en els centres penitenciaris la realització de serveis 
professionals de cafeteria pel personal de serveis pe-
nitenciaris, en jornada completa, s’ajusta a les finali-
tats de formació i reinserció laboral que té encoma-
nat el CIRE?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seguretat dels centres 
penitenciaris en què el servei de cafeteria el 
prestin els interns
Tram. 311-01387/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64410 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha considerat el Govern la possibilitat que el fet 
d’encarregar als interns en els centres penitenciaris 
la realització de serveis professionals de cafeteria, pel 
personal de serveis penitenciaris, pugui incidir en la 
seguretat interior dels centres i en especial en la del 
personal de serveis penitenciaris dels mateixos centres 
que hi accedeixin?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra davant una parada del Partit Popular 
de Catalunya a Barcelona la diada de Sant 
Jordi
Tram. 311-01396/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 64480 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

En la diada de Sant de Jordi, pel matí, un grup de per-
sones va insultar greument, durant gairebé mitja hora, 
a les persones que es trobaven en la caseta del Par-
tit Popular de Catalunya, en la confluència de Rambla 
Catalunya amb Gran Via. Al cap d’uns minuts es van 
personar dos agents dels Mossos d’Esquadra. Es van 
mantenir apartats i observant els insults que proferien 
l’esmentat grup de persones. Quan una de les persones 
es van adreçar als dos agents, aquests van manifestar 
que estaven demanant reforços i que no podien actuar 
fins que aquests no arribessin. Passats bastants minuts, 
les persones que insultaven van marxar.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van identificar 
alguna de les persones que proferien greus insults?

– Si la resposta és negativa, per quina raó?

– Per què els dos agents es van mantenir allunyats del 
que estava succeint?

– Es van atendre la sol·licitud de més agents que van 
fer els agents que es trobaven en el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

– El protocol dels agents dels Mossos d’Esquadra esta-
bleix que els agents han de mantenir l’actitud descrita?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el control de les aplicacions 
mòbils que posen en contacte particulars 
per a fer desplaçaments amb vehicle privat
Tram. 311-01401/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 64513 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el control que fa el Govern sobre les Apps 
que posen en contacte particulars que volen que els 
portin a un lloc, amb d’altres disposats a portar-los als 
seus cotxes?

– Qui marca les tarifes?

– Es cobren comissions per la intermediació?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els incidents de segure-
tat al mòdul 3 del centre penitenciari de Can 
Brians
Tram. 311-01402/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65007 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com explica el Govern el seguit de greus incidents 
de seguretat, amb resultat de lesions a 3 funcionaris 
del servei de vigilància al mòdul 3 del C. P. Brians 1 el 
passat dia 23 d’abril?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de funcionaris del 
servei de vigilància interior als patis del cen-
tre penitenciari de Can Brians 1
Tram. 311-01403/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65008 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que era justificat el fet que a 
Brians 1 treballin de servei de vigilància interior als 
patis dels mòduls tres funcionaris per a 190 interns, en 
el millor dels casos 4?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la pèrdua de places del 
servei de vigilància al centre penitenciari de 
Can Brians 1 per trasllat al centre penitenci-
ari del Puig de les Basses
Tram. 311-01404/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65009 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que, de forma progressiva i com a conseqüèn-
cia dels trasllats al nou centre penitenciari de Puig de 
les Basses a Figueres, es perdran fins a 40 places de 
serveis de vigilància al centre de Brians 1?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la pèrdua de places del 
servei de vigilància al centre penitenciari de 
Can Brians 2 per trasllat al centre penitenci-
ari del Puig de les Basses
Tram. 311-01405/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65010 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que, de forma progressiva i com a conseqüèn-
cia dels trasllats al nou centre penitenciari de Puig de 
les Basses a Figueres, es perdran fins a 51 places de ser-
veis de vigilància al centre de Brians 2?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les places de personal de 
serveis penitenciaris no cobertes
Tram. 311-01406/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65011 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En tot cas, és cert que hi ha 350 places de plantilla 
de personal de serveis penitenciaris no coberts de for-
ma efectiva?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors de 
serveis penitenciaris que seran traslladats al 
centre penitenciari del Puig de les Basses
Tram. 311-01407/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65012 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En tot cas, quant personal de serveis penitenciaris 
dels actuals centres penitenciaris de Catalunya seran 
traslladats a Puig de les Basses?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les places de 
serveis penitenciaris que restaran vacants 
per trasllat al centre penitenciari del Puig de 
les Basses
Tram. 311-01408/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65013 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Fascicle segon
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com pensa el Govern cobrir les places vacants que 
deixaren en els actuals centres penitenciaris de Ca-
talunya el personal de serveis penitenciaris que serà 
traslladat a Puig de les Basses?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recollida de guardons en 
els actes de lliurament de premis a mossos 
d’esquadra
Tram. 311-01409/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65016 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha ordenat el Departament d’Interior a mossos d’es-
quadra actuar com a «figurants» en els actes de reco-
llida de felicitacions, per substituir a mossos premiats 
que no preveuen acudir a l’acte?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la designació de mos-
sos d’esquadra en els actes de lliurament de 
premis a companys absents
Tram. 311-01410/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65017 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha constatat el Departament d’Interior si els mos-
sos designats per recollir felicitacions corresponents 
a companys absents compten amb l’autorització del 
mosso premiat?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris del premi Mosso 
de l’Any
Tram. 311-01411/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65018 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins criteris ha adoptat el Departament d’Interior 
per designar finalistes del «Premi Mosso de l’any» a 
la senyora Pilar Rahola, i als senyors Joan B. Culla i 
Andreu Martin?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la interpretació del criteri re-
latiu a la defensa del Cos de Mossos d’Es-
quadra com a element per al premi Mosso 
de l’Any
Tram. 311-01412/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65019 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com interpreta el Departament d’Interior el criteri 
«d’involucrar-se en la defensa del cos» com a element 
fonamental del premi Mosso de l’any?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els candidats al premi Mos-
so de l’Any
Tram. 311-01413/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65020 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern dins la lògica que els candidats 
a Premi Mosso de l’any no siguin membres del Cos de 
Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a confeccionar 
una bandera del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01414/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65021 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins criteris ha seguit el Govern per confeccionar 
una bandera del Cos de Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria d’actes alter-
natius a la celebració del Dia de les Esquadres
Tram. 311-01415/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65022 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern que diversos sindicats convo-
quin un acte alternatiu al Dia de les esquadres el ma-
teix dia 28 d’abril?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la confirmació de l’assistèn-
cia dels sindicats del Cos de Mossos d’Es-
quadra a un sopar de gala
Tram. 311-01416/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65023 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Han confirmat els sindicats del Cos de mossos d’es-
quadra la seva assistència al sopar de gala del dia 26 
d’abril?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les crítiques dels mossos 
d’esquadra a un sopar de gala
Tram. 311-01417/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65024 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern de les crítiques de 
molts mossos en relació a la celebració d’un sopar 
de gala el dia 26 d’abril mentre es retallen els drets la-
borals dels mossos?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la celebració de l’eucaristia 
entre els actes de celebració del Dia de les 
Esquadres
Tram. 311-01418/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65025 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius organitza el departament d’Interior 
una Eucaristia en motiu del dia de les esquadres si el 
Cos és plural i serveix a una societat plural?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model que segueixen les 
celebracions dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01419/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65026 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 29.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern que el cos de Mossos d’esqua-
dra ha de seguir en les seves celebracions el model de 
la Guardia Civil i de la Policia Nacional?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les maniobres i la presència de mili-
tars al Matagalls
Tram. 314-12499/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Està informat el Govern sobre la presència de mi-
litars al cim del Matagalls els primers dies del mes 
d’abril d’enguany?

2. S’han realitzat marxes o maniobres militars durant 
els primers dies d’abril al cim del Matagalls?

3. S’han adoptat per part del Govern mesures per asse-
gurar que les maniobres o marxes militars al cim del 
Matagalls no afectin al medi ambient?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del conseller de la Presidèn-
cia a Lisboa el febrer del 2014
Tram. 314-12500/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El conseller Homs va fer un viatge a Lisboa per tal 
de donar una conferència a la Universitat de Lisboa el 
darrer mes de febrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins van ser els resultats del viatge?

– Quina va ser l’agenda d’activitats?

– Respecte els costos en els que va haver d’incórrer 
el Govern de la Generalitat, quin va ser el detall de 
totes les despeses que va haver de suportar el Go-
vern?

– Respecte els costos en els que va haver d’incórrer 
el Govern de la Generalitat, quantes persones l’acom-
panyaven, qui eren i el qualitat de què i anaven?

Palau del Parlament, 26 de març de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge de la vicepresidenta del Go-
vern al Marroc el febrer del 2014
Tram. 314-12501/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, va fer un 
viatge al Marroc el darrer mes de febrer.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin era l’objecte del viatge?

– Quins van ser els resultats del viatge?

– Quina va ser l’agenda d’activitats?

– Respecte els costos en els que va haver d’incórrer el 
Govern de la Generalitat, quin va ser el detall de totes 
les despeses que va haver de suportar el Govern?

– Respecte els costos en els que va haver d’incórrer el 
Govern de la Generalitat, quantes persones l’acompa-
nyaven, qui eren i el qualitat de que hi anaven?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a preservar la dig-
nitat de les dones amb relació a l’ús públic 
del burca i el nicab
Tram. 314-12502/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 63955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha fet el Govern alguna acció per tal de preservar la 
dignitat de les dones en relació a l’ús públic del burca 
i el nicab?

– En el cas que no: té previst el Govern regular l’ús del 
burca i nicab en l’àmbit públic i privat per tal de pre-
servar la dignitat de les dones i la seva llibertat?

– En el cas que sí: quines han estat aquestes accions?

– Ha detectat el Govern l’ús per imposició del burca i 
del nicab contra la voluntat de les usuàries?
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– En cas d’haver detectat l’ús per imposició del burca 
i el nicab, ha desenvolupat el Govern algun protocol 
d’actuació al respecte?

Palau del Parlament, 26 de març de 2014 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de les unitats de suport 
vital intermedi que no tenen metge
Tram. 314-12503/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. En el cas de la actuació de les Unitats de Suport Vi-
tal Intermedi (USVI), sense metge, cóm és garanteix 
per part del Govern el respecte als drets del malalts a 
ser atesos per personal competent per diagnosticar i 
prescriure tractaments inclosa la administració de fàr-
macs, quan aquestes unitat integrades per un infermer 
i un tècnic de transport sanitari atenen malalts greu o 
crítics?

2. En el cas de la actuació de les Unitats de Suport 
Vital Intermedi (USVI), sense metge, cóm és garan-
teix per part del Govern el respecte a la Llei 29/2006 
de garanties i us racional dels medicaments i la Llei 
44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries, 
quan aquestes unitat integrades per un infermer i un 
tècnic de transport sanitari atenent malalts greu o crí-
tics?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del deute pendent per al 
millorament del barri antic d’Anglès
Tram. 314-12504/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 63976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari previst per al pagament dels 
deutes pendents en concepte d’ajuts de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris, corresponents al Barri 
Antic del municipi d’Anglès?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

El diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parla-
mentari Socialista, ha formulat la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 
deute pendent per al millorament de barris. Tot seguit 
es reprodueix la llista de preguntes amb el número de 
tramitació i de registre corresponents (admissió a trà-
mit: Mesa del Parlament, 29.04.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pa-
gament del deute pendent per al millorament del centre 
antic d’Arbúcies (tram. 314-12505/10, reg. 63977)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri de Sant Elm, d’Arenys de Mar (tram. 314-
12506/10, reg. 63978)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri Sant Miquel del Cros, d’Argentona (tram. 314-
12507/10, reg. 63979)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic d’Artesa de Segre (tram. 314-12508/10, reg. 
63980)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament de 
l’àrea sud de Badalona (tram. 314-12509/10, reg. 63981)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del cen-
tre històric de Balaguer (tram. 314-12510/10, reg. 63982)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del bar-
ri la Farga, de Banyoles (tram. 314-12511/10, reg. 63983)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Romànica, de Barberà del Vallès (tram. 
314-12512/10, reg. 63984)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Roquetes, de Barcelona (tram. 314-12513/10, 
reg. 63985)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Poble-sec, de Barcelona (tram. 314-12514/10, 
reg. 63986)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona (tram. 314-
12515/10, reg. 63987)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona 
(tram. 314-12516/10, reg. 63988)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del barri 
del Coll, de Barcelona (tram. 314-12517/10, reg. 63989)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Bordeta, de Barcelona (tram. 314-12518/10, 
reg. 63990)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri de la Barceloneta, de Barcelona (tram. 314-
12519/10, reg. 63991)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Besòs i el Maresme, de Barcelona (tram. 314-
12520/10, reg. 63992)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris del Baró de Viver i del Bon Pastor, de Barcelona 
(tram. 314-12521/10, reg. 63993)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del barri 
del Raval, de Barcelona (tram. 314-12522/10, reg. 63994)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament de 
l’àrea urbana de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de 
Barcelona (tram. 314-12523/10, reg. 63995)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Berga (tram. 314-12524/10, reg. 63996)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del cen-
tre històric de Besalú (tram. 314-12525/10, reg. 63997)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri s’Auguer i sa Massaneda, de Blanes (tram. 314-
12526/10, reg. 63998)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Calaf (tram. 314-12527/10, reg. 63999)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Calafell (tram. 314-12528/10, reg. 64000)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del centre històric de Caldes de Montbui (tram. 314-
12529/10, reg. 64001)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Cambrils (tram. 314-12530/10, reg. 64002)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament de la 
Barriada Nova, de Canovelles (tram. 314-12531/10, 
reg. 64003)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Cardona (tram. 314-12532/10, reg. 64004)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Vista Alegre, de Castelldefels (tram. 314-
12533/10, reg. 64005)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Centelles (tram. 314-12534/10, reg. 64006)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Cervera (tram. 314-12535/10, reg. 64007)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Fontsanta, de Cornellà de Llobregat (tram. 
314-12536/10, reg. 64008)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Mas d’en Gall, d’Esparreguera (tram. 314-
12537/10, reg. 64009)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat (tram. 
314-12538/10, reg. 64010)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli històric de Falset (tram. 314-12539/10, reg. 64011)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli antic de Figaró-Montmany (tram. 314-12540/10, 
reg. 64012)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri Marca de l’Ham, de Figueres (tram. 314-
12541/10, reg. 64013)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del cen-
tre històric de Figueres (tram. 314-12542/10, reg. 64014)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament de la 
Colònia de la Fàbrica els Comellarets i les Casetes, de 
Flix (tram. 314-12543/10, reg. 64015)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
sector de la serra de les Farreres, de Gavà (tram. 314-
12544/10, reg. 64016)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament de 
l’àrea de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, de Giro-
na (tram. 314-12545/10, reg. 64017)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Congost, de Granollers (tram. 314-12546/10, 
reg. 64018)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris de la Florida i la Pubilla Cases, de l’Hospitalet 
de Llobregat (tram. 314-12547/10, reg. 64019)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli històric d’Hostalric (tram. 314-12548/10, reg. 
64020)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Sant Agustí, d’Igualada (tram. 314-12549/10, 
reg. 64021)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Vila Closa, de Juneda (tram. 314-12550/10, 
reg. 64022)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de la Bisbal d’Empordà (tram. 314-12551/10, 
reg. 64023)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 

barris de la Vila Closa i l’Eixample, de la Pobla de Se-
gur (tram. 314-12552/10, reg. 64024)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli antic de la Selva del Camp (tram. 314-12553/10, 
reg. 64025)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de l’Arboç (tram. 314-12554/10, reg. 64026)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic i l’entorn urbà històric de les Borges Blanques 
(tram. 314-12555/10, reg. 64027)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Bellavista, de les Franqueses del Vallès 
(tram. 314-12556/10, reg. 64028)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de l’Escala (tram. 314-12557/10, reg. 64029)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli històric de l’Espluga de Francolí (tram. 314-
12558/10, reg. 64030)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris de Collblanc i la Torrassa, de l’Hospitalet de 
Llobregat (tram. 314-12559/10, reg. 64031)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
centre històric de Llagostera (tram. 314-12560/10, reg. 
64032)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Mariola, de Lleida (tram. 314-12561/10, reg. 
64033)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Lleida (tram. 314-12562/10, reg. 64034)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Portal de la Magdalena, de Lleida (tram. 314-
12563/10, reg. 64035)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri del Castell, de Malgrat de Mar (tram. 314-
12564/10, reg. 64036)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del barri 
de l’Erm, de Manlleu (tram. 314-12565/10, reg. 64037)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
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del barri de la Vila Vella, de Martorell (tram. 314-
12566/10, reg. 64038)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri de Can Sunyer, de Martorelles (tram. 314-
12567/10, reg. 64039)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Cerdanyola, de Mataró (tram. 314-12568/10, 
reg. 64040)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barri de Rocafonda i el Palau, de Mataró (tram. 314-
12569/10, reg. 64041)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli de Sant Joan de Mediona, de Mediona (tram. 314-
12570/10, reg. 64042)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
centre urbà i Grup Sant Isidori, de Mollerussa (tram. 
314-12571/10, reg. 64043)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Plana Lledó, de Mollet del Vallès (tram. 
314-12572/10, reg. 64048)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Florida, de Mont-roig del Camp (tram. 314-
12573/10, reg. 64049)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
centre històric de Montblanc (tram. 314-12574/10, reg. 
64050)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Ribera, de Montcada i Reixac (tram. 314-
12575/10, reg. 64051)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac (tram. 
314-12576/10, reg. 64052)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Montgai (tram. 314-12577/10, reg. 64053)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del barri nord de Montornès del Vallès (tram. 314-
12578/10, reg. 64054)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nucli 
antic de Móra d’Ebre (tram. 314-12579/10, reg. 64055)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli urbà d’Òdena (tram. 314-12580/10, reg. 64056)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic d’Olesa de Montserrat (tram. 314-12581/10, 
reg. 64057)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli històric d’Olot (tram. 314-12582/10, reg. 64058)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Sauleda i el carrer Ample, de Palafrugell 
(tram. 314-12583/10, reg. 64059)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al projecte «Palamós 
millora» nucli antic de Palamós (tram. 314-12584/10, 
reg. 64060)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri antic de Piera (tram. 314-12585/10, reg. 64061)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri antic del Pont de Suert (tram. 314-12586/10, reg. 
64062)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Ponts (tram. 314-12587/10, reg. 64063)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Santa Anna i Tió, de Premià de Dalt (tram. 
314-12588/10, reg. 64064)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Santa Anna i Tió, de Premià de Mar (tram. 
314-12589/10, reg. 64065)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del bar-
ri del Carme, de Reus (tram. 314-12590/10, reg. 64066)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris del Solivista i la Immaculada, de Reus (tram. 
314-12591/10, reg. 64067)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del bar-
ri del Pavelló i la connexió amb el carrer de la Fonderia, 
de Ribes de Freser (tram. 314-12592/10, reg. 64068)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri vell de Ripoll (tram. 314-12593/10, reg. 64069)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
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barri de Can Mas, de Ripollet (tram. 314-12594/10, 
reg. 64070)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nucli 
antic de Roda de Ter (tram. 314-12595/10, reg. 64071)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Roses (tram. 314-12596/10, reg. 64072)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del bar-
ri del Pinar, de Rubí (tram. 314-12597/10, reg. 64073)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament 
del parc fluvial del Ripoll, de Sabadell (tram. 314-
12598/10, reg. 64074)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Creu de Barberà, de Sabadell (tram. 314-
12599/10, reg. 64075)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Riba del Llobregat, de Sallent (tram. 314-
12600/10, reg. 64076)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri nord de Sant Adrià de Besòs (tram. 314-12601/10, 
reg. 64077)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli antic de Sant Bartomeu del Grau (tram. 314-
12602/10, reg. 64078)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat (tram. 
314-12603/10, reg. 64079)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de les Planes, de Sant Cugat de Vallès (tram. 314-
12604/10, reg. 64080)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Sant Feliu de Codines (tram. 314-12605/10, 
reg. 64081)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris del Puig i de l’Eixample de Llevant, de Sant Fe-
liu de Guíxols (tram. 314-12606/10, reg. 64082)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris de Can Calders i la Salut, de Sant Feliu de Llo-
bregat (tram. 314-12607/10, reg. 64083)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Vila Vella, de Sant Joan de les Abadesses 
(tram. 314-12608/10, reg. 64084)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de les Planes, de Sant Joan Despí (tram. 314-
12609/10, reg. 64085)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Sant Martí de Tous (tram. 314-12610/10, 
reg. 64086)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Sant Pere de Torelló (tram. 314-12611/10, 
reg. 64087)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris la Guàrdia i la Font del Llargarut, de Sant Vi-
cenç dels Horts (tram. 314-12612/10, reg. 64088)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la serra d’en Mena, de Santa Coloma de Gra-
menet (tram. 314-12613/10, reg. 64089)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament dels 
barris centrals de Santa Coloma de Gramenet (tram. 
314-12614/10, reg. 64090)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de Sant Maure, de Santa Margarida de Montbui 
(tram. 314-12615/10, reg. 64091)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent de la primera fase del pro-
jecte per al millorament del barri de Can Folguera, de 
Santa Perpètua de Mogoda (tram. 314-12616/10, reg. 
64092)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent de la segona fase del pro-
jecte per al millorament del barri de Can Folguera, de 
Santa Perpètua de Mogoda (tram. 314-12617/10, reg. 
64093)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent de la segona fase del pro-
jecte per al millorament del nucli antic de Solsona 
(tram. 314-12618/10, reg. 64094)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri del Poble Vell i Sant Jaume, de Súria (tram. 314-
12619/10, reg. 64095)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
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barri Campclar, de Tarragona (tram. 314-12620/10, 
reg. 64096)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la part alta de Tarragona (tram. 314-12621/10, 
reg. 64097)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Maurina, de Terrassa (tram. 314-12622/10, 
reg. 64098)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del dis-
tricte 2 de Terrassa (tram. 314-12623/10, reg. 64099)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Torelló (tram. 314-12624/10, reg. 64100)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Tortosa (tram. 314-12625/10, reg. 64101)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic i l’eixample de Tremp (tram. 314-12626/10, 
reg. 64102)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri la Roqueta, el nucli històric i el passeig de les 
Eres, d’Ullà (tram. 314-12627/10, reg. 64103)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
planejament del segle xix d’Ulldecona (tram. 314-
12628/10, reg. 64104)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri antic de Valls (tram. 314-12629/10, reg. 64105)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Vendrell (tram. 314-12630/10, reg. 64106)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
centre històric i la Calla, de Vic (tram. 314-12631/10, 
reg. 64107)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
sector de ponent de Viladecans (tram. 314-12632/10, 
reg. 64108)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
barri de la Montserratina, de Viladecans (tram. 314-
12633/10, reg. 64109)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 

barri de l’Espirall, de Vilafranca del Penedès (tram. 
314-12634/10, reg. 64110)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del 
nucli antic i el Camp del Rei, de Vilanova del Camí 
(tram. 314-12635/10, reg. 64111)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del deute pendent per al millorament del nu-
cli antic de Vilanova i la Geltrú (tram. 314-12636/10, 
reg. 64112)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada pressupostària a l’Institut 
Català de la Salut per al 2014
Tram. 314-12637/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Confirma el Departament de Salut que la retallada 
pressupostària real pel 2014 a l’ICS serà de 20 mili-
ons d’euros, i en qualsevol cas, quina serà l’assigna-
ció pressupostària per cada una de les gerències terri-
torials de l’ICS i cada un dels centres hospitalaris de 
l’ICS, comparant amb el pressupostat el 2010, 2011, 
2012, 2013 i 2014, i alhora comparant l’executat el 
2013 amb el 2014?

– Quines seran les repercussions en plantilles, salaris i 
activitat per l’ICS?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada pressupostària al sector 
sanitari concertat per al 2014
Tram. 314-12638/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Confirma el Departament de Salut que la retallada 
pressupostària real pel 2014 al sector sanitari concer-
tat serà de 40 milions d’euros, i en qualsevol cas, quina 
serà l’assignació pressupostària per cadascun dels cen-
tres i proveïdors del sector concertat, comparant amb 
el pressupostat el 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, i alho-
ra comparant l’executat el 2013 amb el 2014?

– Quines seran les repercussions en plantilles, salaris i 
activitat pel sector sanitari concertat?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevalença i la incidència de coin-
fecció d’hepatitis C i VIH/sida
Tram. 314-12639/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la prevalença i incidència de coin-
fecció d’hepatitis C i virus VIH/sida a Catalunya any 

2013, i l’evolució per cadascun dels anys del període 
2003-2012?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients infectats de VIH/
sida i de pacients amb coinfeccions de VIH/si-
da i hepatitis B o C trasplantats de fetge
Tram. 314-12640/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de pacients trasplantats de fetge 
infectats pel virus VIH/sida i quants amb coinfeccions 
VIH/sida, hepatitis B i/o C, per cadascun dels anys del 
període 2003-2013?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost anual i total dels pacients in-
fectats amb el VIH/sida
Tram. 314-12641/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el cost anual per cada pacient i cost total per 
les persones infectades de VIH/sida, i quina ha estat 
l’evolució any a any en el període 2003-2013 de per-
sones amb tractament, indicant el cost mitjà anual i el 
cost total?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions i el cost d’accés a nous 
medicaments per al VIH/sida
Tram. 314-12642/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions d’accés de nous medica-
ments pel VIH/sida pels anys 2014 i 2015, i quin el 
cost addicional comportaria?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevalença d’hepatitis C en compa-
ració amb Espanya, Europa i a nivell inter-
nacional
Tram. 314-12643/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la prevalença a Catalunya d’hepatitis C 
comparant amb la resta d’Espanya, Europa i a nivell 
internacional?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència anual de l’hepatitis C
Tram. 314-12644/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la incidència anual d’hepatitis C a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb hepatitis C 
crònica que reben tractament
Tram. 314-12645/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de pacients amb hepatitis C crò-
nica que ha rebut o reben tractaments, indicant cada 
un dels medicaments (aprovats per l’Agència Espanyo-
la del Medicament o per un compassiu-Sofosbuvir o 
altres aprovats per l’Administració de Medicaments i 
Aliments nord-americana (FDA), per cadascun dels 
anys del període 2003-2014?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de malalts d’hepatitis C en 
llista d’espera de medicació d’ús compassiu 
o medicació estrangera
Tram. 314-12646/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el nombre de pacients afectats d’hepatitis C 
en llista d’espera de medicació d’ús compassiu o/i me-
dicació estrangera a 15 d’abril del 2014?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del cost de la medicació per 
a l’hepatitis C crònica
Tram. 314-12647/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del cost per la medicació 
per l’hepatitis C crònica, el cost total i el cost unitari per 
pacient segons medicació anual per cadascun dels 
anys del període 2003-2013?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb hepatitis C 
crònica amb cirrosi o tumor hepàtic tras-
plantats de fetge
Tram. 314-12648/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de pacients amb hepatitis C cro-
nificada amb cirrosi/tumor hepàtic que han estat tras-
plantats del fetge, per cadascun dels anys del període 
2003-2013?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost unitari d’un procés de tras-
plantament hepàtic
Tram. 314-12649/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el cost unitari d’un procés de trasplantament 
hepàtic, indicant també el cost anual de la medicació 
immunosupressora anual?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de la literatura científica i 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya del tractament de l’hepatitis C 
crònica amb interferons d’última generació
Tram. 314-12650/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina avaluació fa la literatura científica mundial i 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalu-
nya (AQuAS) en relació al cost-benefici a curt i mig 
termini de tractar tots els pacients amb hepatitis C 
crònica amb interferon d’última generació (sofosbuvir, 
ledipasvir, ombitasvir, dasabuvir) si es confirma que 
pot eradicar la malaltia?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta amb relació a l’increment 
del cost de la incorporació d’interferons 
d’última generació per al tractament de l’he-
patitis C
Tram. 314-12651/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la proposta del Departament de Salut en 
relació a l’increment de cost a curt termini que supo-
sarà incorporar els interferons d’última generació per 
l’hepatitis C a nivell de l’Estat espanyol i a nivell de la 
indústria farmacèutica?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del mosquit tigre i les actua-
cions i les avaluacions interdepartamentals 
en salut
Tram. 314-12652/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del mosquit tigre des de la 
seva detecció a Catalunya i les actuacions i avaluaci-
ons interdepartamentals, en especial en la Salut?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la mosca negra i les ac-
tuacions i les avaluacions interdepartamen-
tals en salut
Tram. 314-12653/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-

ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la mosca negre a Cata-
lunya des de la seva detecció i quines les accions in-
terdepartamentals del Govern, en especial en la Salut?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reactivació del programa d’ajuts per 
a la rehabilitació d’habitatges
Tram. 314-12654/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
 articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta les preguntes següents, per tal que li siguin con-
testades amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quan pensa el Govern reactivar el programa d’ajuts 
a la rehabilitació d’edificis amb patologies constructi-
ves i millores d’accessibilitat, aïllaments tèrmics i de-
més, que està paralitzat des de l’any 2011, i que es con-
templa en el pressupost del 2014?

2. Quins imports pensa destinar el Govern al progra-
ma d’ajuts a la rehabilitació d’edificis amb patologies 
constructives i millores d’accessibilitat, aïllaments tèr-
mics i demés?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer a la venda 
per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12655/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. En quines poblacions, i en quins barris o promoci-
ons en concret, es situen els habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer que el Govern pensa oferir 
en venda als actuals llogaters segons ha anunciat re-
centment?

2. Quina és l’antiguitat dels contractes de lloguer dels 
habitatges de protecció oficial de cada una de les pro-
mocions, grups o barris, que el Govern pensa oferir 
en venda als actuals llogaters segons ha anunciat re-
centment?

3. Quins grups o promocions d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, dels que el Govern pensa 
oferir en venda als actuals llogaters segons ha anun-
ciat recentment, estan edificats sobre terrenys cedits 
pels respectius Ajuntaments o procedents de cessions 
d’aprofitament mig de promocions fetes per l’Incasòl 
–especificant cas per cas?

4. Quins grups o promocions d’habitatges de protecció 
oficial en règim de lloguer, dels que el Govern pensa 
oferir en venda als actuals llogaters segons ha anunciat 
recentment, estan edificats sobre terrenys qualificats 
com a equipaments, dotacionals, o reservats per a gent 
gran o per emancipació de joves?

5. Com pensa el Govern determinar el preu de venda, 
segons les diverses situacions d’ubicació, qualificació 
de sòl i antiguitat dels habitatges de protecció ofici-
al en règim de lloguer, que el Govern pensa oferir en 
venda als actuals llogaters segons ha anunciat recent-
ment?

6. Què pensa fer el Govern amb els habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer que no siguin adqui-

rits pels actuals titulars, una vegada se’ls hagi ofert la 
seva adquisició?

7. Pensa el Govern realitzar les obres de rehabilita-
ció, reparacions, conservació o adequació de les instal-
lacions a les noves normatives aplicables que siguin 
necessàries per lliurar en les degudes condicions els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que 
pensa oferir als actuals usuaris?

8. Pensa el Govern comptar amb l’informe previ favo-
rable dels Ajuntaments dels respectius barris o promo-
cions, on es situen els habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer que el Govern pensa oferir en venda 
als actuals llogaters segons ha anunciat recentment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer o desocu-
pats que preveu cedir a empreses i altres in-
versors
Tram. 314-12656/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines promocions, blocs o grups d’habitatge de 
protecció oficial actualment en règim de lloguer o de-
socupats té previst el Govern cedir a empreses i d’al-
tres inversors, no usuaris, al llarg del 2014?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer que no siguin adquirits per 
llurs llogaters actuals
Tram. 314-12657/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines garanties pensa imposar el Govern per tal 
que les futures adjudicacions dels habitatges de pro-
tecció oficial que quedin buits, en les promocions ce-
dides a tercers, es realitzaran a partir del Registre de 
sol·licitants?

2. Quin servei d’atenció específica es posarà a l’abast 
dels residents dels habitatges protegits en règim de llo-
guer, per tal que puguin contrastar la informació que 
rebin sobre quin és el règim aplicable als seus contrac-
tes per part dels adquirents de les promocions cedides?

3. En el cas de la venda de edificis i promocions pú-
bliques d’habitatges de protecció oficial a empreses 
privades, Qui es farà responsable de informar als llo-
gaters i de garantir-los que el règim de lloguer que 
apliquin els adquirents de les promocions públiques 
cedides sigui l’adequat en cada cas?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió de sòl o habitatges per a co-
operatives sense afany de lucre per a fer ha-
bitatge social
Tram. 314-12658/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern cedir sòl i/o habitatges a coope-
ratives sense afany de lucre, per tal que es destinin a 
actuacions d’habitatge social?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni anual amb l’Obra Social de 
La Caixa
Tram. 314-12659/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació al conveni anual de l’Obra Social de La 
Caixa amb la Generalitat de Catalunya que implica 
impulsar actuacions en col·laboració directa, li interes-
sa conèixer a aquesta diputada: 
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1. Quin és el detall de les entitats beneficiàries per sec-
tors finançats l’any 2012, promoguts per la Generalitat 
i La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

2. Quin és el detall de les entitats beneficiàries per sec-
tors finançats l’any 2013, promoguts per la Generalitat 
i La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

3. Quin és el detall de les entitats beneficiàries per sec-
tors finançats l’any 2014, promoguts per la Generalitat 
i La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

4. Quin és el detall dels projectes per àmbits d’actua-
ció finançats l’any 2012, promoguts per la Generalitat i 
La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

5. Quin és el detall dels projectes per àmbits d’actua-
ció finançats l’any 2013, promoguts per la Generalitat i 
La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

6. Quin és el detall dels projectes per àmbits d’actua-
ció finançats l’any 2014, promoguts per la Generalitat i 
La Caixa en el marc de l’esmentat conveni?

7. Quins criteris orienten la selecció d’entitats a fi-
nançar?

8. Quins criteris orienten la selecció de projectes a fi-
nançar?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció del servei de cafeteria als cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-12660/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Per quins motius el Departament de Justícia ha en-
carregat al CIRE els serveis de cafeteria de diversos 
centres penitenciaris de Catalunya?

2. Pensa el Govern encarregar al CIRE la prestació 
dels serveis de cafeteria de tots els centres penitencia-
ris de Catalunya?

3. Quant personal extern contractat o d’empreses con-
cessionàries, venia prestant serveis de cafeteria als di-
ferents centres penitenciaris de Catalunya, el últim tri-
mestre de 2013, especificant centre per centre i en els 
diferents torns?

4. Quant personal extern contractat o d’empreses con-
cessionàries que venia prestant serveis de cafeteria als 
diferents centres penitenciaris de Catalunya, el últim 
trimestre de 2013, ha deixat de prestar servei fins el 
present moment o ho deixarà de fer-ho en els propers 
mesos com a conseqüència de l’encomana al CIRE de 
la prestació del mateix servei?

5. Quin va ser el cost anual de la prestació del servei 
de cafeteria per personal extern contractat o d’empre-
ses concessionàries, als diferents centres penitenciaris 
de Catalunya, durant tot l’exercici 2013, especificant 
centre per centre i en els diferents torns?

6. Quins horaris de treball tindran els interns que pas-
sin a prestar serveis de cafeteria als diversos centres 
penitenciaris de Catalunya?

7. Quina retribució mensual percebran els interns que 
passin a prestar serveis de cafeteria als diversos cen-
tres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat dels centres penitencia-
ris en què el servei de cafeteria el prestin els 
interns
Tram. 314-12661/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Creu el Govern que el fet d’encarregar als interns 
en els centres penitenciaris la realització de serveis 
professionals de cafeteria pel personal de serveis pe-
nitenciaris, en jornada completa, s’ajusta a les finali-
tats de formació i reinserció laboral que té encoma-
nat el CIRE?

2. Ha considerat el Govern la possibilitat que el fet 
d’encarregar als interns en els centres penitenciaris 
la realització de serveis professionals de cafeteria, pel 
personal de serveis penitenciaris, pugui incidir en la 
seguretat interior dels centres i en especial en la del 
personal de serveis penitenciaris dels mateixos centres 
que hi accedeixin?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el poblat ibèric de Can Burriac, a Ca-
brera de Mar (Maresme)
Tram. 314-12662/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Considera el Govern que el poblat ibèric de Burriac, 
al municipi de Cabrera de Mar sigui un dels jaciments 
ibèrics més rellevants de Catalunya, o no?

2. Té coneixement el Departament de Cultura de la 
greu i continuada situació de degradació que afecta 
al poblat ibèric de Burriac al municipi de Cabrera de 
Mar, objecte de vandalisme, destruccions i excavaci-
ons furtives, espoli de restes i destrucció patrimonial?

3. Quins és l’abast, quantia i gravetat dels danys i pèr-
dues que s’han pogut constatar per part dels serveis 
del Departament de Cultura en el poblat ibèric de Bur-
riac al municipi de Cabrera de Mar, objecte de van-
dalisme, destruccions i excavacions furtives, espoli de 
restes i destrucció patrimonial?

4. Quines mesures de gestió, conservació, restauració 
i vigilància del poblat ibèric de Burriac al municipi de 
Cabrera de Mar ha aplicat el Govern de la Generalitat 
en aquests darrers anys?

5. Per quin motiu no s’ha resolt encara de forma de-
finitiva l’expedient per declarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional el poblat ibèric de Burriac al municipi de Ca-
brera de Mar?

6. Perquè no s’ha inclòs mai al poblat ibèric de Burriac 
al municipi de Cabrera de Mar en la ruta dels poblats 
ibèrics visitables de Catalunya?

7. Quines mesures ha adoptat fins ara i quines pen-
sa adoptar en el futur el Departament de Cultura per 
preservar el poblat ibèric de Burriac al municipi de 
Cabrera de Mar, objecte de vandalisme, destruccions 
i excavacions furtives, espoli de restes i destrucció pa-
trimonial?

8. Quan pensa el Govern adoptar definitivament la de-
claració del poblat ibèric de Burriac al municipi de 
Cabrera de Mar com a Bé Cultural d’Interès Nacional?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident del 3 d’abril de 2014 a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Es-
quadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12663/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 64476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Manuel Reyes López, di-
putat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quines raons el passat 3 d’abril de 2014 es va 
produir el despreniment d’una part del sostre d’un dels 
locutoris de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del CD de 
Castelldefels del Cos dels Mossos d’Esquadra?

– Per quines raons es va acumular aigua bullint en el 
sostre?
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– Es tenia coneixement que podia succeir una fuita 
d’aigua?

– Era evitable amb un acurat manteniment?

– Quin és el cost previst de la reparació?

– Quan es durà a terme en la seva integritat la reparació?

– Si no és dur a terme de forma immediata, per quines 
raons i quin perills es poden ocasionar per la manca 
d’actuació?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca Manuel Reyes López
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident del 4 d’abril de 2014 a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Es-
quadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12664/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 64477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Manuel Reyes López, di-
putat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quines raons el passat 4 d’abril de 2014 es va pro-
duir de nou una fuita d’aigua en la zona on es troba la 
impressora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del CD 
de Castelldefels del Cos dels Mossos d’Esquadra?

– Es tenia coneixement que podia succeir una fuita 
d’aigua?

– Era evitable amb un acurat manteniment?

– Quin és el cost previst de la reparació?

– Quan es durà a terme en la seva integritat la reparació?

– Si no és dur a terme de forma immediata, per quines 
raons i quin perills es poden ocasionar per la manca 
d’actuació?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca Manuel Reyes López
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant una parada del Partit Popular de Ca-
talunya a Barcelona la diada de Sant Jordi
Tram. 314-12665/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 64479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

En la diada de Sant de Jordi, pel matí, un grup de per-
sones va insultar greument, durant gairebé mitja hora, 
a les persones que es trobaven en la caseta del Par-
tit Popular de Catalunya, en la confluència de Rambla 
Catalunya amb Gran Via. Al cap d’uns minuts es van 
personar dos agents dels Mossos d’Esquadra. Es van 
mantenir apartats i observant els insults que proferien 
l’esmentat grup de persones. Quan una de les persones 
es van adreçar els dos agents, aquests van manifestar 
que estaven demanant reforços i que no podien actuar 
fins que aquests no arribessin. Passats bastants minuts, 
les persones que insultaven van marxar.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van identificar 
alguna de les persones que proferien greus insults?

– Si la resposta és negativa, per quina raó?

– Per què els dos agents es van mantenir allunyats del 
que estava succeint?

– Es van atendre la sol·licitud de més agents que van 
fer els agents que es trobaven en el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

– El protocol dels agents dels Mossos d’Esquadra esta-
bleix que els agents han de mantenir l’actitud descrita?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cicles formatius que s’imparteixen 
a l’Institut Gaudí, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-12666/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Considera el Govern positiu que l’IES Gaudi que és 
majoritàriament d’ESO i Batxillerat tingui només es-
tudis d’una família professional de FPE?

2. Considera el Govern que per l’especificitat dels es-
tudis de Formació Professional és convenient que no-
més s’imparteix una família professional aïllada a 
l’IES Gaudi en comptes de concentrar els esmentats 
estudis en un altre centre de FP Integrada de la ciutat?

3. Davant de l’anunci de canvi d’horari a la tarda,per 
als Cicles Formatius de la Família Professional de Ser-
veis a la Comunitat, fet per la direcció de l’IES Gaudi 
creu el Govern que s’hauria de consensuar amb la co-
munitat educativa, professorat, alumnat, famílies i re-
presentants municipals?

4. L’ordre ENSE/76/2013 de 30 d’abril, preveu que el 
canvi d’horari necessita un vot favorable de les ¾ parts 
del consell escolar del centre, coneix el Govern que 
en el cas de la votació que es va realitzar en el si del 
Consell Escolar de l’IES Gaudi el 03/04/2014 per tal 
de votar el canvi d’horari dels cicles formatius no es va 
complir aquesta condició?

5. Ha analitzat el Govern els costos econòmics en en-
llumenat, calefacció, manteniment divers que suposa-
rà per a l’IES Gaudi, per al departament d’ensenya-
ment obrir el centre en horari de tarda?

6. Ha analitzat el Govern la possibilitat de redistribuir 
els espais de l’IES Gaudi, que té una part dels espais 
infrautilitzats per tal de poder ampliar l’oferta de ci-
cles formatius i separar els espais, facilitant l’especi-
ficitat diferenciada de cada etapa i tipologia d’estudis?

7. Atès que un terç del claustre de l’IES Gaudi, gesti-
ona la docència de gairebé la meitat de l’alumnat del 
centre, 360 alumnes de FPE d’un total de 780 creu el 

Govern que caldria que la direcció del centre tingues 
més en compte llurs opinions respecte a les decisions 
com els canvis horaris que els afecten?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió del doctorat honoris cau-
sa per la Universitat de Barcelona al presi-
dent de l’Equador
Tram. 314-12667/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 64504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Com valora el Govern la concessió del doctorat ho-
noris causa al president de l’Equador, Rafael Correa, 
per part de la Universitat de Barcelona?

2. Per quins motius ni el president de la Generalitat ni 
cap conseller o consellera varen assistir a l’acte de con ces-
sió del doctorat honoris causa al president de l’Equador, 
Rafael Correa, el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, a 
la Universitat de Barcelona?

3. Considera el Govern que afavoreix la projecció in-
ternacional de Catalunya el fet que ni el president de 
la Generalitat ni cap conseller ni consellera estigues-
sin presents a l’acte de concessió del doctorat honoris 
causa per la Universitat de Barcelona al president de 
l’Equador, Rafael Correa?

4. Quines reunions o contactes va mantenir el Govern 
de la Generalitat amb el president de l’Equador i els 
ministres que l’acompanyaven durant la seva estada a 
Barcelona els dies 22 i 23 d’abril?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’edifici Magisteri del carrer de Sant 
Martí de Lleida
Tram. 314-12668/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 64509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les intencions del Govern de la Generali-
tat en relació amb l’edifici denominat Magisteri al car-
rer de Sant Martí de Lleida?

– Creu correcte el Govern el manteniment que fa del 
seu patrimoni en aquest edifici?

– És conscient el Govern que ha estat sancionat per 
sisena vegada per incompliment del manteniment de 
l’edifici?

– És conscient el Govern de l’alarma que ha generat 
l’estat de l’edifici en els veïns del barri del Centre His-
tòric?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de les aplicacions mòbils 
que posen en contacte particulars per a fer 
desplaçaments en vehicle privat
Tram. 314-12669/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 64512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el control que fa el Govern sobre les Apps 
que posen en contacte particulars que volen que els 
portin a un lloc, amb d’altres disposats a portar-los als 
seus cotxes?

– Qui marca les tarifes?

– Es cobren comissions per la intermediació?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ampliar l’Institut Montser-
rat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-12670/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Atès que el control de compliment del Govern de la 
Generalitat sobre la Resolució 251/X sobre les obres 
d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer de Sant 
Esteve Sesrovires expressa que l’institut enguany és un 
centre de 3/0 línies amb dos mòduls prefabricats, i que 
es contempla l’ampliació d’aquest centre a 3/2 línies 
sempre que hi hagi disponibilitats pressupostàries

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Hi ha previst per part del Govern de la Generali-
tat alguna actuació respecte a l’ampliació de l’institut 
Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires? En cas 
afirmatiu, quina i en quin termini?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de suprimir línies d’educa-
ció primària a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12671/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Atès que el control de compliment de la Resolució 
248/X sobre la reconversió de l’Escola Josep Guino-
vart (tram. 290-00211/10) anuncia que el municipi de 
Castelldefels passarà en el curs 2014-15 de 24 línies 
d’infantil i primària a 21; atès que en el mateix infor-
me es planteja la possibilitat de reconvertir una escola 
de primària del municipi en un institut de secundària, 

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Hi ha previst per part del Govern de la Generalitat la 
supressió de línies de primària al municipi de Castell-
defels? En cas afirmatiu, en quins centres educatius?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reconvertir alguna es-
cola de Castelldefels (Baix Llobregat) en ins-
titut
Tram. 314-12672/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-

ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Atès que el control de compliment de la Resolució 
248/X sobre la reconversió de l’Escola Josep Guino-
vart (tram. 290-00211/10) anuncia que el municipi de 
Castelldefels passarà en el curs 2014-15 de 24 línies 
d’infantil i primària a 21; atès que en el mateix infor-
me es planteja la possibilitat de reconvertir una escola 
de primària del municipi en un institut de secundària,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern la reconversió d’alguna escola 
en Castelldefels en institut de secundària? En cas afir-
matiu, quin i amb quins terminis?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la participació de la 
comunitat educativa i el consistori de Cas-
telldefels (Baix Llobregat) en la definició de 
projecte educatiu
Tram. 314-12673/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Atès que el control de compliment de la Resolució 
248/X sobre la reconversió de l’Escola Josep Guino-
vart (tram. 290-00211/10) anuncia que el municipi de 
Castelldefels passarà en el curs 2014-15 de 24 línies 
d’infantil i primària a 21; atès que en el mateix infor-
me es planteja la possibilitat de reconvertir una escola 
de primària del municipi en un institut de secundària,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Vetllarà el Govern per garantir la participació de 
la comunitat educativa i el consistori de Castelldefels 
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en la definició del projecte educatiu de la ciutat en els 
propers anys? En cas afirmatiu, com ho farà?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la preinscripció escolar per al curs 
2014-2015
Tram. 314-12674/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament 
sobre el procés de preinscripcions escolars pel curs 
2014-2015?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Baix Llobregat
Tram. 314-12675/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament del 
Baix Llobregat, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de Barcelona 
Comarques
Tram. 314-12676/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 als 
centres escolars públics i concertats, dins els Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament de Bar-
celona Comarques, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de la Catalunya Central
Tram. 314-12677/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament de la 
Catalunya Central, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de Girona
Tram. 314-12678/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-

veis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
Girona, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de Lleida
Tram. 314-12679/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
Lleida, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament del Maresme - 
Vallès Oriental
Tram. 314-12680/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament del 
Maresme-Vallès Oriental, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de Tarragona
Tram. 314-12681/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
Tarragona, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-12682/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
Terres de l’Ebre, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament del Vallès Occi-
dental
Tram. 314-12683/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins els Ser-
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vei Territorial del Departament d’Ensenyament del 
Vallès Occidental, a cada municipi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que se suprimiran 
en l’àmbit del Consorci d’Educació de Bar-
celona
Tram. 314-12684/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines línies seran suprimides pel curs 2014-2015 
als centres escolars públics i concertats, dins el Con-
sorci d’Educació de Barcelona, a cada districte?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Vallès Occidental
Tram. 314-12685/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-

xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament del Vallès Occidental? Quan-
tes a la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Tarragona
Tram. 314-12686/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament de Tarragona? Quantes a la se-
gona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament del Vallès Oriental - 
Maresme
Tram. 314-12687/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament del Vallès Oriental-Maresme? 
Quantes a la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Lleida
Tram. 314-12688/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament de Lleida? Quantes a la sego-
na? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Girona
Tram. 314-12689/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament de Girona? Quantes a la sego-
na? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC



6 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 313

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius 
de l’àmbit dels Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de la Catalunya 
Central
Tram. 314-12690/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva pri-
mera opció de preferència als centres públics i con-
certats, per municipis, dins els Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de la Catalunya Central? 
Quantes a la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera opció 
de preferència als centres educatius de l’àm-
bit dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de Barcelona Comarques
Tram. 314-12691/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del De-
partament d’Ensenyament de Barcelona Comarques? 
Quantes a la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Baix Llobregat
Tram. 314-12692/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament del Baix Llobregat? Quantes a 
la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han ac-
cedit a la primera, la segona i la tercera op-
ció de preferència als centres educatius de 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-12693/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per districtes, dins el Consorci d’Educació de Barcelo-
na? Quantes a la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de preinscrits que han 
accedit a la primera, la segona i la terce-
ra opció de preferència als centres educa-
tius de l’àmbit dels Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-12694/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes preinscripcions han accedit a la seva prime-
ra opció de preferència als centres públics i concertats, 
per municipis, dins els Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament de Terres de l’Ebre? Quantes a 
la segona? Quantes a la tercera?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Baix Llobregat
Tram. 314-12695/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament del Baix Llobregat, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Barcelona Comar-
ques
Tram. 314-12696/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de Barcelona Comarques, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de la Catalunya Central
Tram. 314-12697/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 

dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de la Catalunya Central, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Girona
Tram. 314-12698/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de Girona, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Tarragona
Tram. 314-12699/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de Tarragona, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de Lleida
Tram. 314-12700/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de Lleida, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Maresme - Vallès 
Oriental
Tram. 314-12701/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament del Maresme-Vallès Oriental, a cada muni-
cipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12702/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
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dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament de Terres de l’Ebre, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit dels Serveis Territorials del Departa-
ment d’Ensenyament del Vallès Occidental
Tram. 314-12703/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins els Serveis Territorials del Departament d’Ense-
nyament del Vallès Occidental, a cada municipi?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies escolars que s’obriran en 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-12704/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines noves línies escolars s’obriran de cara al curs 
2014-2015 als centres escolars públics i concertats, 
dins el Consorci d’Educació de Barcelona, a cada dis-
tricte?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos del transport 
sanitari urgent de Montcada i Reixac i Ripo-
llet (Vallès Occidental)
Tram. 314-12705/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels recursos de transport 
sanitari urgent que donen serveis als municipis de 
Montcada i Reixac i a Ripollet, detallant el nombre 
de dispositius mòbils i la cobertura horària, els anys 
2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del servei de farmàcia co-
munitària de Montcada i Reixac i Ripollet 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-12706/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del servei de farmàcia co-
munitària que donen serveis als municipis de Montca-
da i Reixac, detallant el nombre d’oficines i la cobertu-
ra horària, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els horaris de les guàr-
dies de les farmàcies de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-12707/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins canvis s’han produït en els horaris de les ofi-
cines de farmàcia de guàrdia en el municipi de Mont-
cada i Reixac durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució mensual del nombre d’usu-
aris atesos al servei d’urgències nocturnes 
del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-12708/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució mensual dels usuaris ate-
sos al servei d’urgències nocturnes al CAP Jaume I de 
Montcada i Reixac des del moment en que es va posar 
en funcionament com a tal, fins al moment en que va 
ser tancat?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi anual per la reducció horària 
dels serveis d’atenció continuada i d’urgèn-
cies del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-12709/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin ha estat l’estalvi econòmic anual de la reducció 
horària del serveis d’atenció continuada i d’urgències 
del CAP Jaume I de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’un equip mèdic amb un met-
ge i un infermer per al servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12710/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin cost econòmic té un equip d’un metge i una 
infermera per atendre les urgències nocturnes (de 24 h 
a 8 h del dia següent) al CAP Jaume I de Montcada i 
Reixac?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila i Tatché Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vacunació de la varicel·la recoma-
nada als dotze anys
Tram. 314-12711/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-

ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina informació i argumentació ha elaborat el 
Departament de Salut en relació a la vacunació de la 
varicel·la recomanada als 12 anys en subgrups adoles-
cents?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vacunació del virus del papil·loma 
en la preadolescència
Tram. 314-12712/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– De quina argumentació disposa el Departament de 
Salut per la vacunació del papilomavirus en la pre-
adolescència?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les diferències entre el calendari de 
vacunacions sistemàtic de Catalunya i el re-
comanat pel Ministeri de Sanitat
Tram. 314-12713/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les diferències entre el calendari vacunal 
sistemàtic entre Catalunya i el recomanat pel Ministeri 
de Sanitat i en quina evidència científica internacional 
contrastada?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Societat Catalana 
de Pediatria i la Societat Catalana de Malal-
ties Infeccioses i Microbiologia Clínica amb 
relació a la recomanació de la vacunació sis-
temàtica
Tram. 314-12714/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– De quins acords disposa el Departament de Salut 
amb la Societat Catalana de Pediatria i la Societat 
Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia 
Clínica, a març de 2014, en relació a la recomanació 

de vacunació sistemàtica a Catalunya, tant àmbit pri-
vat com públic?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les queixes rebudes pel desabastament 
de vacunes de la varicel·la a les farmàcies
Tram. 314-12715/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Salut ha rebut queixes en relació 
al desabastiment de vacunes de la varicel·la a les ofici-
nes de farmàcia o d’indicacions diferents al calendari 
recomanat a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de vacunacions en calenda-
ris diferents dels recomanats
Tram. 314-12716/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 64999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Disposa el Departament de Salut de dades de va-
cunacions diverses (pneumococ, rotavirus, varicel·la...) 
en calendaris vacunals diferents dels recomanats a Ca-
talunya els darrers anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades de la població 
protegida per les vacunes sistemàtiques re-
comanades
Tram. 314-12717/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la població protegida 
en cada una de les vacunes sistemàtiques recomana-
des per edats i per regions sanitàries en els anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents esdevinguts al Centre Pe-
nitenciari Brians 1 i les conseqüències dels 
trasllats al Centre Penitenciari de Figueres
Tram. 314-12718/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Com explica el Govern el seguit de greus incidents 
de seguretat, amb resultat de lesions a 3 funcionaris 
del servei de vigilància al mòdul 3 del C. P. Brians 1: 
el passat dia 23 d’abril?

2. Considera el Govern que era justificat el fet que a 
Brians 1 treballi de servei de vigilància interior als pa-
tis dels mòduls tres funcionaris per a 190 interns, en el 
millor dels casos 4?

3. És cert que, de forma progressiva i com a conse-
qüència dels trasllats al nou centre penitenciari de 
Puig de les Basses a Figueres, es perdran fins a 40 pla-
ces de serveis de vigilància al centre de Brians 1?

4. És cert que, de forma progressiva i com a conse-
qüència dels trasllats al nou centre penitenciari de 
Puig de les Basses a Figueres, es perdran fins a 51 pla-
ces de serveis de vigilància al centre de Brians 2?

5. En tot cas, és cert que hi ha 350 places de plantilla 
de personal de serveis penitenciaris no coberts de for-
ma efectiva?

6. En tot cas, quant personal de serveis penitenciaris 
dels actuals centres penitenciaris de Catalunya seran 
traslladats a Puig de les Basses?

7. Com pensa el Govern cobrir les places vacants que 
deixaren en els actuals centres penitenciaris de Ca-
talunya el personal de serveis penitenciaris que serà 
traslladat a Puig de les Basses?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les celebracions del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12719/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Ha ordenat el Departament d’Interior a mossos d’es-
quadra actuar com a «figurants» en els actes de reco-
llida de felicitacions, per substituir a mossos premiats 
que no preveuen acudir a l’acte?

2. Ha constatat el Departament d’Interior si els mos-
sos designats per recollir felicitacions corresponents 
a companys absents compten amb l’autorització del 
mosso premiat?

3. Quins criteris ha adoptat el Departament d’Interior 
per designar finalistes del «Premi Mosso de l’any» a 

la senyora Pilar Rahola, i als senyors Joan B. Culla i 
Andreu Martin?

4. Com interpreta el Departament d’Interior el criteri 
«d’involucrar-se en la defensa del cos» com a element 
fonamental del premi Mosso de l’any?

5. Considera el Govern dins la lògica que els candidats 
a Premi Mosso de l’any no siguin membres del Cos de 
Mossos d’esquadra?

6. Quins criteris ha seguit el Govern per confeccionar 
una bandera del Cos de Mossos d’esquadra?

7. Com valora el Govern que diversos sindicats convo-
quin un acte alternatiu al Dia de les esquadres el ma-
teix dia 28 d’abril?

8. Han confirmat els sindicats del Cos de mossos d’es-
quadra la seva assistència al sopar de gala del dia 26 
d’abril?

9. Quina valoració fa el Govern de les crítiques de 
molts mossos en relació a la celebració d’un sopar de 
gala el dia 26 d’abril mentre es retallen els drets labo-
rals dels mossos?

10. Per quins motius organitza el departament d’Inte-
rior una Eucaristia en motiu del dia de les esquadres si 
el Cos és plural i serveix a una societat plural?

11. Considera el Govern que el cos de Mossos d’esqua-
dra ha de seguir en les seves celebracions el model de 
la Guardia Civil i de la Policia Nacional?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’incompliment de l’objectiu de dèficit públic del 2013
	Tram. 311-01286/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Fons social europeu cofinança les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01352/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària a la qual s’imputen les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01353/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la retallada d’una paga extra sencera als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01354/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a retallar les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya cofinançades pel Fons social europeu
	Tram. 311-01355/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre el cofinançament de llurs nòmines per part del Fons social europeu
	Tram. 311-01356/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures compensatòries als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya per les retallades de llurs nòmines
	Tram. 311-01357/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les ofertes del Servei d’Ocupació de Catalunya per part d’agències privades
	Tram. 311-01358/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de militars al Matagalls
	Tram. 311-01359/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les maniobres militars al Matagalls
	Tram. 311-01360/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar l’afectació del medi ambient per les maniobres militars al Matagalls
	Tram. 311-01361/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del programa d’ajuts per a rehabilitació d’edificis
	Tram. 311-01362/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per al programa d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis
	Tram. 311-01363/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les poblacions en què es troben els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la venda
	Tram. 311-01364/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’antiguitat dels contractes de lloguer dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la venda
	Tram. 311-01365/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la procedència dels terrenys en què es troben els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la venda
	Tram. 311-01366/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la venda que estan edificades en terrenys qualificats com a equipaments o reservats per a la gent gran o per a 
	Tram. 311-01367/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la determinació del preu de venda de les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer
	Tram. 311-01368/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que no siguin adquirits per llurs llogaters actuals
	Tram. 311-01369/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a fer obres de rehabilitació en els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que es posaran a la venda
	Tram. 311-01370/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les garanties de qualitat de construcció dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que no siguin adquirits per llurs llogaters actuals
	Tram. 311-01371/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe favorable dels ajuntaments de les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a la venda per llurs llogaters actuals
	Tram. 311-01372/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer o desocupats que preveu cedir a empreses i altres inversors
	Tram. 311-01373/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les futures adjudicacions d’habitatges de protecció oficial que quedin buits en les promocions cedides a tercers
	Tram. 311-01374/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei d’atenció específica per als residents d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer amb relació als contractes dels nous adquirents
	Tram. 311-01375/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels llogaters en la venda d’habitatges de protecció oficial a empreses privades
	Tram. 311-01376/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el punt d’informació per als llogaters d’habitatges de protecció oficial amb relació a llur cas
	Tram. 311-01377/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cessió de sòl o habitatges per a cooperatives sense afany de lucre per a fer habitatge social
	Tram. 311-01378/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de diversos centres penitenciaris
	Tram. 311-01379/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de tots els centres penitenciaris
	Tram. 311-01380/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal destinat al servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
	Tram. 311-01381/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que ha deixat de prestar el servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
	Tram. 311-01382/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei de cafeteria dels centres penitenciaris el 2013
	Tram. 311-01383/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’horari dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01384/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01385/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01386/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el servei de cafeteria el prestin els interns
	Tram. 311-01387/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant una parada del Partit Popular de Catalunya a Barcelona la diada de Sant Jordi
	Tram. 311-01396/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de les aplicacions mòbils que posen en contacte particulars per a fer desplaçaments amb vehicle privat
	Tram. 311-01401/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els incidents de seguretat al mòdul 3 del centre penitenciari de Can Brians
	Tram. 311-01402/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de funcionaris del servei de vigilància interior als patis del centre penitenciari de Can Brians 1
	Tram. 311-01403/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 1 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01404/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 2 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01405/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les places de personal de serveis penitenciaris no cobertes
	Tram. 311-01406/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de serveis penitenciaris que seran traslladats al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01407/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les places de serveis penitenciaris que restaran vacants per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01408/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recollida de guardons en els actes de lliurament de premis a mossos d’esquadra
	Tram. 311-01409/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la designació de mossos d’esquadra en els actes de lliurament de premis a companys absents
	Tram. 311-01410/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del premi Mosso de l’Any
	Tram. 311-01411/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la interpretació del criteri relatiu a la defensa del Cos de Mossos d’Esquadra com a element per al premi Mosso de l’Any
	Tram. 311-01412/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els candidats al premi Mosso de l’Any
	Tram. 311-01413/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a confeccionar una bandera del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01414/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’actes alternatius a la celebració del Dia de les Esquadres
	Tram. 311-01415/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la confirmació de l’assistència dels sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra a un sopar de gala
	Tram. 311-01416/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques dels mossos d’esquadra a un sopar de gala
	Tram. 311-01417/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la celebració de l’eucaristia entre els actes de celebració del Dia de les Esquadres
	Tram. 311-01418/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model que segueixen les celebracions dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01419/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les maniobres i la presència de militars al Matagalls
	Tram. 314-12499/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del conseller de la Presidència a Lisboa el febrer del 2014
	Tram. 314-12500/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de la vicepresidenta del Govern al Marroc el febrer del 2014
	Tram. 314-12501/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a preservar la dignitat de les dones amb relació a l’ús públic del burca i el nicab
	Tram. 314-12502/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de les unitats de suport vital intermedi que no tenen metge
	Tram. 314-12503/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del deute pendent per al millorament del barri antic d’Anglès
	Tram. 314-12504/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada pressupostària a l’Institut Català de la Salut per al 2014
	Tram. 314-12637/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada pressupostària al sector sanitari concertat per al 2014
	Tram. 314-12638/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença i la incidència de coinfecció d’hepatitis C i VIH/sida
	Tram. 314-12639/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients infectats de VIH/sida i de pacients amb coinfeccions de VIH/sida i hepatitis B o C trasplantats de fetge
	Tram. 314-12640/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual i total dels pacients infectats amb el VIH/sida
	Tram. 314-12641/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions i el cost d’accés a nous medicaments per al VIH/sida
	Tram. 314-12642/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença d’hepatitis C en comparació amb Espanya, Europa i a nivell internacional
	Tram. 314-12643/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència anual de l’hepatitis C
	Tram. 314-12644/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb hepatitis C crònica que reben tractament
	Tram. 314-12645/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malalts d’hepatitis C en llista d’espera de medicació d’ús compassiu o medicació estrangera
	Tram. 314-12646/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del cost de la medicació per a l’hepatitis C crònica
	Tram. 314-12647/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb hepatitis C crònica amb cirrosi o tumor hepàtic trasplantats de fetge
	Tram. 314-12648/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost unitari d’un procés de trasplantament hepàtic
	Tram. 314-12649/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de la literatura científica i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del tractament de l’hepatitis C crònica amb interferons d’última generació
	Tram. 314-12650/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta amb relació a l’increment del cost de la incorporació d’interferons d’última generació per al tractament de l’hepatitis C
	Tram. 314-12651/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del mosquit tigre i les actuacions i les avaluacions interdepartamentals en salut
	Tram. 314-12652/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la mosca negra i les actuacions i les avaluacions interdepartamentals en salut
	Tram. 314-12653/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reactivació del programa d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
	Tram. 314-12654/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a la venda per llurs llogaters actuals
	Tram. 314-12655/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer o desocupats que preveu cedir a empreses i altres inversors
	Tram. 314-12656/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que no siguin adquirits per llurs llogaters actuals
	Tram. 314-12657/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió de sòl o habitatges per a cooperatives sense afany de lucre per a fer habitatge social
	Tram. 314-12658/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni anual amb l’Obra Social de La Caixa
	Tram. 314-12659/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria als centres penitenciaris
	Tram. 314-12660/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el servei de cafeteria el prestin els interns
	Tram. 314-12661/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el poblat ibèric de Can Burriac, a Cabrera de Mar (Maresme)
	Tram. 314-12662/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident del 3 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12663/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incident del 4 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12664/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant una parada del Partit Popular de Catalunya a Barcelona la diada de Sant Jordi
	Tram. 314-12665/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cicles formatius que s’imparteixen a l’Institut Gaudí, de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-12666/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió del doctorat honoris causa per la Universitat de Barcelona al president de l’Equador
	Tram. 314-12667/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici «Magisteri» del carrer de Sant Martí de Lleida
	Tram. 314-12668/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de les aplicacions mòbils que posen en contacte particulars per a fer desplaçaments en vehicle privat
	Tram. 314-12669/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12670/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suprimir línies d’educació primària a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12671/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reconvertir alguna escola de Castelldefels (Baix Llobregat) en institut
	Tram. 314-12672/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la participació de la comunitat educativa i el consistori de Castelldefels (Baix Llobregat) en la definició de projecte educatiu
	Tram. 314-12673/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preinscripció escolar per al curs 2014-2015
	Tram. 314-12674/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Baix Llobregat
	Tram. 314-12675/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Barcelona Comarques
	Tram. 314-12676/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Catalunya Central
	Tram. 314-12677/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Girona
	Tram. 314-12678/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Lleida
	Tram. 314-12679/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental
	Tram. 314-12680/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona
	Tram. 314-12681/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-12682/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Vallès Occidental
	Tram. 314-12683/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies escolars que se suprimiran en l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
	Tram. 314-12684/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la segona i la tercera opció de preferència als centres educatius de l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Vallès Occident
	Tram. 314-12685/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de preinscrits que han accedit a la primera, la segona i la tercera opció de preferència als centres educatius de l’àmbit dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona
	Tram. 314-12686/10
	Formulació
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